
Výtah z pravidel Velké ceny MHJ okresu Přerov 2017 
 

Okresní výbor MHJ Přerov:                                                                                                                              

- je hlavním pořadatelem a řídícím orgánem celé soutěže, vydává pravidla VC 

- vede evidenci přihlášených družstev 

- vede průběžnou výsledkovou listinu a provede celkové vyhodnocení 

- zajistí ceny pro celkové vyhodnocení 

- na jednotlivé soutěže dodá omezovač tlaku a vesty pro rozhodčí 

 

 

Pořadatel jednotlivé soutěže: 

- přihlásí minimálně jedno družstvo do evidence VC MHJ v kterékoli kategorii 

- navrhne jmenovitě delegáta soutěže na OV Přerov nejpozději 14 dnů před první soutěží 

- zajistí technické podmínky soutěže, viz pravidla VC část III. 

- zajistí vhodnou časomíru, terče, praporky, měřící pásmo, židle pro rozhodčí atd., viz pravidla VC 

- zajistí hlavního rozhodčího, nejméně dva pomocné rozhodčí a startéra  

- 14 dnů před soutěží rozešle pozvánky nebo ji umístí např. na firesportu.eu 

- umožní registraci družstev na firesportu.eu 

- zajistí zdravotní službu 

- zajistí finanční částku pro ocenění družstev min. 2000 Kč a ceny upomínkového charakteru, 

  výše finanční částky a její rozdělení bude uvedena na pozvánce k soutěži 

 

 

Výkonná rada VC MHJ: 

- je nejvyšším výkonným orgánem soutěže 

- je složena z nejmenovaných zástupců pořadatelů jednotlivých soutěží, má max.10 členů 

- na soutěžích má funkci komisaře soutěže 

- má právo kontroly soutěžní dráhy, časomíry a dodržení podmínek pořadatelem 

- řeší opakovaný protest spolu s hlavním rozhodčím 

- výkonnou radu může svolat někdo z členů rady, hlavní rozhodčí nebo delegát soutěže, dle okolností 

- při svolání VR vyšlou na  její jednání přítomná družstva pořadatelských sborů jednoho zástupce 

- VR může v mimořádných případech udělit výjimku pro neúčast družstva na závěrečném nástupu 

- další práva a povinnost VR jsou v pravidlech VC část XIII. 

 

 

Delegát soutěže: 

- delegáta navrhuje pořadatel jednotlivé soutěže, může to být člen pořádajícího sboru nebo osoba, 

   se kterou se pořadatel dohodne 

- delegát má na soutěži administrativní funkci, je zodpovědný výkonné radě 

- zkontroluje dráhu, časomíru, terče a dodržení podmínek pořadatelem, včetně času nástupu 

- provede kontrolu evidovaných družstev mužů na úvodním nástupu a po 60 minutách zkontroluje 

   registraci družstev žen k soutěži 

- provede kontrolu přítomných evidovaných družstev na závěrečném nástupu a schválí přidělení bodů 

- kontroluje startovní listinu a provede případné změny v ní 

- zajistí vedení výsledkové listiny a její předání na OV Přerov 

- veškeré povinnosti delegáta jsou v části XIII pravidel VC 

 

 

Hlavní rozhodčí: 

- řídí soutěž po sportovní stránce 

- ovládá pravidla požárního sportu a VC MHJ, poučí pomocné rozhodčí 

- řeší protest družstva a vybere kauci 

- opakovaný protest řeší společně se svolanou výkonnou radou  


