Pravidla ZLPS pro rok 2019 a seznam soutěží zařazených do ZLPS
Materiál schválený na řádné schůzce ligové komise ZLPS dne 26.10.2018 v Hřivínově Újezdě,
dle platné „Směrnice hasičských sportovních soutěží“ schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011. Soubor předpisů
SH ČMS –1/17-2011 a Dodatku č. 1 schváleného VV SH ČMS dne 13. 6. 2013, s tímto doplněním:
1. Jednací řád ZLPS
1.1. řádnou schůzku ligové komise ZLPS svolává OSH Zlín po dohodě s řídícím výborem ZLPS.
Řádné schůzky se můžou zúčastnit:
- zástupci všech soutěžících družstev, kteří se v minulém ročníku ZLPS zúčastnili minimálně 50 % soutěží
zařazených do ZLPS,
- zástupci pořadatelů, kteří mají zájem o pořádání soutěží ZLPS,
1.2. mimořádnou schůzku ligové komise ZLPS svolává řídící výbor ZLPS a to:
- na žádost minimálně 3 členů řídícího výboru,
- na žádost minimálně 10 soutěžících družstev v daném ročníku ZLPS,
Mimořádné schůzky se můžou zúčastnit:
- zástupci všech soutěžících družstev daného ročníku ZLPS,
- zástupci pořadatelů soutěží daného ročníku ZLPS,
1.3. hlasovací právo
- o změnách pravidel ZLPS (bod 3.1.) hlasují přítomní zástupci jak pořadatelů, tak soutěžících; rozhoduje názor
většiny,
- o všech ostatních pravidlech a výběru soutěží, zařazených do ZLPS, (viz. bod 5) hlasují pouze zástupci
soutěžních družstev,
- každý pořadatel a každý soutěžící má 1 hlas; jeden zástupce může hlasovat i za více družstev ze sboru,
splňují-li družstva podmínku bodu 1a), popř. i za pořadatele, je-li zástupce zároveň soutěžícím i pořadatelem
(jinými slovy, na schůzku nemusí jezdit zástupce za soutěžící muže, soutěžící ženy a pořadatele, jsou-li se
schopni dohodnout, jak budou hlasovat).
1.4. prvním bodem každé řádné schůzky ligové komise je volba členů řídícího výboru. K volbě dochází v případě,
že některý ze stávajících členů z výboru vystoupí, nebo jsou-li do výboru navrženi noví kandidáti. Člena řídícího
výboru může navrhnout každý zúčastněný zástupce schůzky. Předsedu řídícího výboru si volí nový (popř.
stávající) řídící výbor.
1.5. jarní schůzka – dle potřeby může být svolána jarní schůzka, a to vždy v termínu do 31.3. příslušného roku.
Jarní schůzku svolává řídící výbor na žádost některého z členů výboru, zástupců soutěžních družstev nebo
pořadatelů příslušného ročníku. Podle důvodu svolání řídící výbor rozhodne, kdo se této schůzky zúčastní.
2. Řídící výbor ZLPS
Na řádné schůzce ligové komise dne 26.10.2018 byl jejími členy zvolen/potvrzen řídící výbor ZLPS ve složení:
Členové řídícího výboru:

Petr Fajgar – Lhota
František Měřička – Vrbětice
Marcela Gofroňová – Hřivínův Újezd
Libor Langer – Lukov
Lukáš Struška – Mladcová
Ondřej Fojtů – Mirošov

Za člena řídícího výboru je považován i hlavní rozhodčí dané soutěže.
Řídící výbor může být na soutěži svolán, vyžaduje-li to:
- rozhodčí
- člen výboru
- pořadatel
Řídící výbor rozhoduje o situacích, které nejsou řešeny těmito pravidly (bod 3.1. q), a také o zrušení nebo
opakování soutěže.

3. Obecná pravidla ZLPS
3.1. Povinnosti pořadatele:
a) Do každého ročníku může být zařazeno maximálně 14 soutěží, z toho mohou být maximálně 4 soutěže na
2B.
b) Každý pořadatel zaplatí vklad do soutěžního seriálu ve výši 1 000,- Kč. Tento vklad je nutno zaplatit na
podzimní schůzce pořadatelů před začátkem ZLPS.
c) Každý pořadatel je povinen zaslat oficiální zápis ze soutěže na e-mailovou adresu:
frantisekmericka@seznam.cz, l.struska@seznam.cz, jarda.logoteam@seznam.cz, a.fajgar@seznam.cz a
oshzlin@centrum.cz a to nejpozději do 2 dnů od ukončení soutěže.
d) Každý pořadatel je povinen na soutěži vyvěsit průběžnou výsledkovou listinu ZLPS. Tato výsledková listina,
pravidla a další podrobnosti budou zveřejňovány na internetových adresách: www.oshzlin.cz a
www.firesport.cz.
e) Jakékoliv změny v soutěži (např. změna času zahájení) pořadatel nahlásí výboru ZLPS, který rozhodne, zda
tyto změny schválí a zajistí další kroky ke zveřejnění této změny. Změna termínu (datumu) soutěže
schváleného na řádné schůzce není možná, bez ohledu na důvod (špatné počasí atd.).
f) Hlavního rozhodčího na soutěž deleguje pořadatel. Kvalifikace rozhodčího PS se nepožaduje, rozhodčí musí
být proškolen pro rozhodování soutěží ZLPS a musí být uveden na aktuálním zveřejněném seznamu
rozhodčích ZLPS. Rozhodnutí o kontrole nářadí pro požární útok je plně v kompetenci hlavního rozhodčího
soutěže.
g) Pořadatel má povinnost zajistit minimálně další dva pomocné rozhodčí (na přípravnou základnu a kontrolu
nářadí; doporučuje se nominovat alespoň dva rozhodčí proškolené pro soutěže ZLPS).
h) Na každé soutěži bude působit technická četa, která má za úkol přeměřit délku 1 libovolné hadice vybrané
rozhodčím.
i) Pořadatel soutěže zařazené do ZLPS je povinen zajistit na vyhodnocení soutěže finanční odměny ve výši
minimálně 6000,- Kč. Způsob rozdělení finančních odměn určuje pořadatel soutěže takto: kategorie muži
1. – 8. místo 4000,- Kč, kategorie ženy 1. – 5. místo 2000,- Kč.
j) Pořadatel dále musí zajistit doklady o zaplacení startovného a vytisknout přestupní lístky a přihlášky.
k) Pro dodržení bezpečnosti závodníků je nutno umístit kolem základny pro PÚ koberce (zajistí pořadatel).
Doporučená vzdálenost 1 m od základny, na straně u kádě až po vzdálenější konec kádě. Při pořádání
soutěže na zpevněném povrchu (beton, asfalt atd.) není nutno koberce zajišťovat. Pořadatel je povinen
zřetelně označit rohy základny. Družstvo si může dát na káď vlastní ochranu na savice (např. patník).
l) Pořadatel je povinen zajistit technickou zónu mezi základnou a nejbližším okolím, do které při provádění
útoku nesmí vstupovat nikdo, ani vedoucí družstva. Minimální délka zóny je 2 m od kraje základny, menší
vzdálenost podléhá schválení hlavnímu rozhodčímu.
m) Čas pokusu musí být měřen el. časomírou s přesností min. na 2 desetinná místa (0,01 sec.) a časomíra musí
rozlišovat levý a pravý proud. Pokud nebude zajištěna odpovídající časomíra nebo dojde k její poruše a čas
bude měřen klasickými stopkami, nebudou výsledky soutěže započítány do ZLPS. Totéž platí při poruše
časomíry, pokud nebude zprovozněna nebo nahrazena jinou odpovídající časomírou do 60 minut od poruchy
časomíry. Terče musí být řádně kalibrovány.
n) Pořadatel je povinen zajistit na soutěži přetlakový ventil s odtokovou hadicí, nastavený na tlak 1,2 MPa.
Použití přetlakového ventilu při plnění disciplíny záleží na rozhodnutí vedoucího družstva a nemá vliv na
hodnocení družstva v soutěži.
o) Pořadatel má možnost zkrátit dobu přípravy družstva na základně na 4 minuty. Soutěžící družstva jsou
s touto skutečností seznámeny před zahájením soutěže, příp. při prezenci.
p) Pořadatel je povinen zajistit 2 páry praporků, značky na trať, jednotný kalibr na terče a dále vestu pro
vedoucí družstva žen, členy technické četu, případně další činovníky soutěže, pokud nemají oblečený
stejnokroj (např. rozhodčí u terčů nebo na přípravné základně).
q) Pokud pořadatel nesplní některé ustanovení pravidel ZLPS, rozhodnou o dalším postupu na místě soutěže
přítomní členové řídícího výboru ZLPS a své rozhodnutí uvedou do oficiálního zápisu soutěže. Stejný postup
rozhodování platí pro řešení situací, které nejsou přímo definovány v pravidlech ZLPS.
r) Za nedodržení některého ustanovení pravidel ZLPS může být pořadateli udělena pokuta ve formě navýšení
vkladu do příštího ročníku o 500,- Kč.
s) Pořadatel není povinen dopouštět káď při PÚ.
t) Pořadatel je povinen vyplatit odměnu rozhodčímu ve výši 300 Kč a 3 Kč/km.
u) Vyhlášení soutěže musí proběhnout do 15 minut od posledního útoku. Kategorii mužů je možné vyhlásit
v přestávce na přetažení terčů.
v) Pokud soutěžní družstvo nezajistí označeného zástupce na vyhlášení soutěže, tak má pořadatel právo
ponechat si případnou výhru tohoto družstva.
w) Káď používaná při PÚ nesmí být z bezpečnostních důvodů z žádné strany opatřena návarky.

3.2. Pravidla vztahující se k soutěžním družstvům:
a) Půjčování soutěžících:
v soutěžním družstvu může být na jednotlivé soutěži vyměněn pouze 1 soutěžící,
- soutěžní družstvo si může půjčit max. 4 krát za danou sezónu; soutěžní družstvo zaplatí 200 Kč za
každé půjčení (platí pro všechna družstva na soutěži bez ohledu na jejich zařazení do ZLPS).
- výměna soutěžícího musí být nahlášena písemně na Přestupním lístku (i v průběhu soutěže)
rozhodčímu, který zajistí další evidenci. Soutěžící může být v dané sezoně půjčován pouze z jednoho
družstva, a to právě z družstva, které reprezentoval na soutěži, kde byl poprvé půjčen (kmenové družstvo).
- evidence půjčování jednotlivých soutěžících i družstev bude součástí oficiálního zápisu ze soutěže, za
jejíž platnost ručí rozhodčí a člen řídící komise, proto bude nutné podávat Přestupní lístek vč. OP popř. ŘP.
Půjčený soutěžící musí jít ve vlastním dresu a může mít max. 2 starty na jedné soutěži. Body se nepočítají
družstvu, které si půjčí soutěžícího z jiného družstva více než 4krát za sezónu.
b) Body do celkového pořadí ZLPS obdrží všechna družstva zlínského okresu ze všech soutěží zařazených do
ZLPS.
c) Do seriálu ZLPS se mohou přihlásit i sbory z jiných okresů. Mohou se přihlásit buď na řádné schůzce ZLPS
nebo na kterékoliv soutěži ZLPS a zároveň musí zaplatit vstupní poplatek do ZLPS ve výši 500
Kč/družstvo/rok. Tento vstupní poplatek nenahrazuje standardní startovné na soutěžích ZLPS. Družstva
z jiných okresů se můžou účastnit schůzky ZLPS, nemají však právo hlasovat o změnách pravidel ZLPS a
v případě jejich umístění na předních pozicích ZLPS nemohou reprezentovat okres Zlín na soutěži „O pohár
hejtmana Zlínského kraje“.
d) V celkovém hodnocení při rovnosti dosažených bodů rozhoduje větší počet lepších umístění (součet prvních
pořadí, příp. druhých, třetích pořadí v ZLPS apod.). V případě, že tyto součty jsou taktéž shodné, rozhoduje
součet dosažených časů ze soutěží absolvovaných všemi družstvy, mezi kterými se rozhoduje.
e) Na poradě velitelů proběhne kontrola přítomnosti prvních 10-ti družstev přihlášených na danou soutěž.
V případě neúčasti bude družstvo přeřazeno na konec startovní listiny.
3.3. Oficiální zápis ze soutěže
a) Z každé soutěže bude pořízen oficiální zápis na dodaném předtisku. Ten musí obsahovat výsledkovou
tabulku se všemi dosaženými časy a přidělení bodů do ZLPS. Zápis tvoří vždy člen řídícího výboru, který
bude na soutěži přítomen. Rozhodčí spolupracuje při vytvoření zápisu a spolu s členem řídícího výboru jej
stvrzuje svým podpisem.
3.4. Bodování ZLPS:
Pořadí
Body muži
1.
20
2.
17
3.
15
4.
13
5.
11
6.
10
7.
9
8.
8
9
7
10.
6
11.
5
12.
4
13.
3
14.
2
15. a dále dokončený pokus
2
nedokončený nebo neplatný
1
pokus

Body ženy
15
12
10
8
6
5
4
3
2
2
2
2
2
2
2
1

4. Sportovní pravidla ZLPS
a) Sportovní soutěže zařazené do ZLPS se řídí pravidly pro provedení požárního útoku dle Směrnice hasičských
soutěží v platném znění mimo výjimek uvedených níže.
b) Na všech soutěžích jsou povoleny tzv. "úzké" hadice (min. plošná míra B=100 mm, C=65 mm),
bezpečnostní pojistky jsou povoleny.

c) Počet hadic dopravního vedení (hadice "B") v kategorii mužů se určuje dle podmínek pořadatele (může být
prováděn útok na 2B). Šířka dráhy taktéž není určena, vyplývá z podmínek pořadatele, dráha může být
vykolíkována/vymezena a označena páskou. Na dráze můžou být jednotné značky po 18 m (měřeno od
nástřikové čáry). Páska, kolíky a značky jsou součástí dráhy, a nelze proto podávat protest při zachycení
nářadí (hadice) za kolíky atd.
d) Motorové stříkačky pro požární útok mohou být upraveny dle pravidel Extraligy:
 Přenosná požární stříkačka s funkčními klouby a klapkou schváleného typu
 Ovládání plynu mechanické na směšovacím zařízení nebo na místě vyrobeném výrobcem
 Kombinace motorů a čerpadel není možná !!!
 Výfukové potrubí musí procházet vývěvou a musí vyúsťovat na původním místě vyrobeném výrobcem
e) Motorová stříkačka může být nastartována před startem PÚ.
f) Sací koš musí mít funkční klapku, ovládanou z venkovní strany koše a musí mít původní krycí mřížku nebo
krycí mřížku s velikostí oka max. 25 mm 2. Koš Flidr s originální síťkou je povolen.
g) Rozdělovač použitý pro požární útok může být libovolného schváleného typu se středním hrdlem B a musí
být funkční.
h) Podložka pod savice se může používat pouze hladká, rovná, bez výřezů o max. tloušťce 10 mm.
i) Hadice B, která je napojována na stroj, může být "vyskládána" i přes rám stroje. Půlspojka hadice se nesmí
dotýkat hrdla stroje (dle bodu 4k).
j) Půlspojky hadic se nesmějí dotýkat, mezi zuby půlspojek musí být prostor na proložení archu papíru
(nesmějí být zasunuty dovnitř spojovacího otvoru ani se nesmí zuby překrývat). Stejné pravidlo platí při
přípravě koše k závitu savice.
k) Základna pro PÚ (rozměr 2x2 m) musí mít výšku 10 cm; savice se před začátkem PÚ nesmějí dotýkat země,
výška kádě (min. objem 1000 l) musí být minimálně 80 cm od země.
l) Maximální délka proudnice musí odpovídat Směrnici hasičských soutěží, max. průměr 13 mm.
m) Při přípravě základny PÚ žen může být přítomno 7 soutěžících a 1 vestou označený trenér.
n) Pokus bude hodnocen jako platný i v případě roztržení jakékoli hadice, pokud došlo k řádnému sestříknutí
terčů.
o) Soutěžící mohou použít obuv s hroty max. velikosti 9 mm.
p) K provedení požárního útoku má každé družstvo pouze jeden pokus. V případě předčasného startu bude
družstvo vráceno rozhodčím, buď výstřelem ze startovací pistole nebo píšťalkou a družstvu bude umožněn
jeden opakovaný start.
5. Soutěže zařazené do seriálu Zlínské ligy PS 2019

Datum
04.05. (so)
26.05. (ne)
02.06. (ne)
16.06. (ne)
30.06. (ne)
07.07. (ne)
13.07. (so)
20.07. (so)
10.08. (so)
11.08. (ne)
25.08. (ne)
01.09. (ne)
07.09. (so)

Čas
15:00
13:30
13:00
13:00
13:30
13:00
13:00
14:00
14:00
12:00
13:00
10:30
12:00

Místo

Lukov
Racková
Šarovy
Louky
Sazovice
Velký Ořechov
Machová
Nevšová
Vrbětice
Bratřejov
Lhota
Nedašov
Mirošov

6. Seznam příloh
1)
2)
3)
4)
5)

Pravidla Zlínské ligy dorostu
Pravidla Zlínské ligy mužů nad 35 let
Plánek požárního útoku
Přestupní lístek
Přihláška do soutěže

Za řídící výbor ZLPS
Ing. Marcela Gofroňová

PÚ mužů

2B
3B
3B
2B
3B
3B
3B
2B
3B
3B
3B
2B
3B

Kategorie dorostu

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

Kategorie M-35

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

Příloha č. 1)
Pravidla Zlínské ligy dorostu pro rok 2019
1) Soutěže se může zúčastnit sedmičlenné družstvo dorostenců a dorostenek ve věku 13 - 18 let (soutěžící
narozeni 1.1.2001 – 31.12.2006). Závodníci ve věku 13 let musí mít s sebou písemný souhlas rodičů.
2) Soutěž bude probíhat na trati 2B, po skončení kategorie ženy (nejdříve po 16. hodině).
3) Provedení, soutěžní materiál a hodnocení bude shodné s pravidly ZLPS. Mimo níže uvedených bodů:
a) Použití přetlakového ventilu bude povinné pro všechny soutěžní družstva. Nastavení přetlakového ventilu
bude 1,2 MPa.
b) Na přípravné základně vedoucí družstva předloží členské nebo občanské průkazy ke kontrole
rozhodčímu.
c) Soutěžní družstvo může být tvořeno libovolným počtem soutěžících, kteří již cvičili v kategorii dospělých,
mohou být z různých sborů a nebude to považováno za přestup ani se nebude platit přestupní poplatek
(za předpokladu dodržení pravidla č.1).
d) Družstvo si může v každém závodě půjčit jednoho závodníka z jiného družstva dorostu. Přestup předloží
rozhodčímu písemně na přestupovém formuláři.
4) Bodové hodnocení kategorie dorostu:
1. místo ............ 10 bodů,
2. místo .............. 8 bodů,
3. místo .............. 6 bodů,
4. místo .............. 5 bodů,
5. místo .............. 4 body,
6. místo .............. 3 body,
dále dokončený .... 2 body,
neplatný pokus .... 1 bod.
V případě účasti jednoho družstva v kategorii na soutěži budou družstvu přiděleny pouze body za účast (2 body
dokončený, 1 bod neplatný pokus).
5) Do celkového hodnocení bude započítáno každé soutěžní družstvo okresu Zlín. Družstva z jiných okresů
budou započítána při účasti na minimálně 6-ti soutěžích v ročníku.

Příloha č. 2)
Pravidla Zlínské ligy mužů nad 35 let pro rok 2019
1) Soutěže se může zúčastnit sedmičlenné družstvo soutěžících starších 35 let (narozeni v roce 1984 a starší).
Družstvo smí být doplněno 2 mladšími soutěžícími narozenými v roce 1989 – 1985.
2) Soutěž bude probíhat na trati 2B.
3) Provedení, soutěžní materiál a hodnocení bude shodné s pravidly ZLPS. Mimo níže uvedených bodů:
a) Na přípravné základně soutěžící předloží členské nebo občanské průkazy ke kontrole rozhodčímu.
b) Soutěžní družstvo může být tvořeno libovolným počtem soutěžících, kteří již cvičili v kategorii muži a
ženy, mohou být z různých sborů a nebude to považováno za přestup, ani se nebude platit přestupní
poplatek (za předpokladu dodržení pravidla č.1).
c) Družstvo si může v každém závodě půjčit jednoho závodníka z jiného družstva kategorie muži nad 35 let.
Přestup předloží rozhodčímu písemně na přestupovém formuláři a zaplatí poplatek 100,- kč.
4) Bodové hodnocení kategorie mužů nad 35 let:
1. místo .............. 8 bodů,
2. místo .............. 6 bodů,
3. místo .............. 5 bodů,
4. místo .............. 4 bodů,
5. místo .............. 3 body,
dále dokončený ... 2 body,
neplatný pokus .... 1 bod.
V případě účasti jednoho družstva v kategorii na soutěži budou družstvu přiděleny pouze body za účast (2 body
dokončený, 1 bod neplatný pokus).
5) Do celkového hodnocení bude započítáno každé soutěžní družstvo okresu Zlín. Družstva z jiných okresů
budou započítána při účasti na minimálně 6-ti soutěžích v ročníku.

Příloha č. 3)
Plánek požárního útoku

Příloha č. 4)

Přestupní lístek pro soutěže ZLPS
(odevzdat rozhodčímu soutěže)
Místo konání soutěže: ……………………………………..
Termín: ………………………
Soutěžící (jméno a příjmení) ……………………………………………………………..…
ze sboru (kmenové družstvo) ……………………………………………………………….
bude startovat za sbor (hostované družstvo)….…………………………………………….
Půjčení je zpoplatněno částkou ............ Kč.

……………………………
podpis soutěžícího

Půjčování soutěžících upravuje bod 3.2. a) pravidel platných pro ZLPS 2019 schválených dne 26.10.2018 v Hřivínově Újezdě.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přestupní lístek pro soutěže ZLPS
(odevzdat rozhodčímu soutěže)
Místo konání soutěže: ……………………………………..
Termín: ………………………
Soutěžící (jméno a příjmení) ……………………………………………………………..…
ze sboru (kmenové družstvo) ……………………………………………………………….
bude startovat za sbor (hostované družstvo)….…………………………………………….
Půjčení je zpoplatněno částkou ........... Kč.
……………………………
podpis soutěžícího
Půjčování soutěžících upravuje bod 3.2. a) pravidel platných pro ZLPS 2019 schválených dne 26.10.2018 v Hřivínově Újezdě.

Příloha č. 5)

