Pravidla Extraligy České republiky v požárním útoku
pro XX. ročník v roce 2015
1. Úvodní ustanovení
Extraliga ČR v požárním útoku, sdružení právnických osob se sídlem ve Vacenovicích 130,
vyhlašuje v roce 2015 seriál soutěží

Extraliga Hasičské vzájemné pojišťovny v požárním útoku
Seriál se skládá ze 14 soutěží uvedených v příloze 1. Každá soutěž seriálu je vyhlášená v kategorii
mužů a v kategorii žen. Není-li uvedeno v těchto pravidlech jinak, seriál se řídí platnými
Směrnicemi hasičských sportovních soutěží.
2. Organizace soutěže
V sobotu začíná soutěž zpravidla v 11:00 hod, v neděli v 9:30 hod. Začátkem soutěže se
rozumí vyzvání prvního družstva k přípravě nářadí na základnu. Soutěže se mohou zúčastnit
družstva, která se prezentují nejpozději 30 minut před začátkem soutěže a zaplatí startovné v
maximální výši 300,-Kč. Dále je povinnost zúčastnit se nástupu v minimálním počtu 4 ustrojených
členů (v mužské kategorii – můžu, ženské - žen). Za ustrojení se předpokládá minimálně horní
polovina těla – jednotný dres, bundy, aj. Neúčast na úvodním nástupu omlouvá pouze Rada
extraligy zastoupená delegátem. Družstva žen nemají povinnost účastnit se úvodního nástupu a
mohou se prezentovat do 2 hodin od začátku soutěže. Družstva na bodovaných místech jsou
povinna zúčastnit se a vystoupit na závěrečném nástupu v minimálním počtu 4 ustrojených
členů (mužů/žen dle kategorie). Na dvou soutěžích se nástupu zúčastnit nemusí a tuto skutečnost
hlásí delegátovi.
Startovní listina se uzavírá 30 min před začátkem soutěže. Změna pořadí (prohození družstev) v
uzavřené startovní listině je možná pouze po vzájemné dohodě obou družstev s delegátem soutěže
a nahlášení této změny pořadateli.
Přestávka mezi kategoriemi a od skončení disciplíny po vyhlášení činí nejvýše 20 min.
3. Pracovníci soutěže
3.1. Rada extraligy
Je nejvyšším orgánem na soutěži, jmenuje delegáta soutěže, je odvolacím orgánem při protestu
k rozhodčímu. Má právo při nedostatcích při soutěží udělit pořadateli pokutu do výše až 5000,- Kč
či soutěž anulovat a nezapočítat jí do seriálu. Při závadě časomíry rozhoduje o dalším průběhu
soutěže. Rada je usnášeníschopná, jsou-li na místě n e j m é n ě 4 její členové (včetně
delegáta). Zajišťuje značky pro vyměření trati, měřící pomůcky a vesty pro označení delegáta a
vedoucího družstva.
3.2. Delegát soutěže:
Je členem Rady extraligy. Dohlíží na plnění povinností pořadatele. Upozorňuje rozhodčí na
neplnění povinností vyplývajících z těchto pravidel. Dává Radě extraligy podněty k jednání.
Činnost delegáta je vyjmenovaná v příloze 2.
3.3. Hlavní rozhodčí a rozhodčí disciplíny
Musí mít nejméně kvalifikaci rozhodčího
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4. Soutěžící
Žádný soutěžící na jedné soutěži nesmí startovat více jak v jednom družstvu. Výjimku pro
nedělní soutěž uděluje rada Extraligy pouze v případě poranění soutěžícího v sobotu den
předem na soutěži tohoto seriálu. K žádosti o výjimku předkládá družstvo lékařskou
zprávu a potvrzení sobotního pořadatele o zranění.
4.1. Vedoucí družstva
Je při pokusu označen vestou a v kategorii žen může pomoci s přípravou motorové
stříkačky na základně.
5. Technické podmínky disciplíny
5.1. Dráha
Má povrch travnatý, umělý, popř. zpevněný. Je rozdělena na úseky po 18m (v ženské
kategorii 17,5m) měřeno od středu základny k čáře sestřiku. Povrch kolem základny je
pevný (beton, asfalt, umělý povrch apod.). Startovní čára je zpravidla jen boční
5.2. Základna
má ze všech 4 stran zakrytá čela
5.3. Terče
Terče musí splňovat minimální „tuhost“ sepnutí dle kontrolního měřidla. Provedení terčů
musí být takové, aby k sepnutí terče bylo nutno překonat váhu a pákový převod
sklopného mechanismu. Terče musí být vybaveny středícím kruhem o průměru 150 mm a
viditelnou a funkční světelnou signalizací ukončení pokusu, která musí být umístěna nad
deskou každého terče.
5.3.1. Elektronická časomíra
Čas měří časomíra nejméně na dvě desetinná místa a měří nezávisle na sobě oba
terče. Čas zobrazuje na světelné tabuli kontinuálně až do sražení druhého terče. Závada
světelné signalizace po sražení terče není důvodem k opakování pokusu. V případě
poruchy časomíry rozhoduje o dalším postupu Rada Extraligy.
5.4. Požární stříkačka
Přenosná požární stříkačka s funkčními klouby a funkční klapkou schváleného typu.
Kombinace motorů a čerpadel není možná. Stroj musí vizuálně odpovídat schválenému
typu. Úpravy spojené s hlavou motoru (např. osmikanálová hlava) a jeho sáním se
umožnují, avšak karburátor a jeho ovládání musí být umístěno na původním místě.
Libovolné výfukové potrubí musí procházet vývěvou a musí vyúsťovat na původním místě
5.5. Sací vedení
savice - délka 2,5 metru ± 0,1 m bez tvarových podložek, se šroubením o průměru 110
mm
sací koš (možno sportovní) s funkční klapkou, jejíž ovládání je umístěno vně pláště
(těsnost klapky se neposuzuje). Na základě vystaveného dokladu o shodě je možné také
použít plastový koš produkce společnosti FLÍDR s.r.o. s typovým označením S-110
TURBO. Maximální světlost oka je 10x10mm.
koš musí být našroubován na savici nad hladinou před ponořením do vody, savice nemusí
být spolu sešroubovány
Pokus je platný i tehdy, spadl-li koš do vodního zdroje, nebo mimo něj, a byl následně
našroubován na savici nad hladinou vody, pokud se savice nedotkla hladiny vody.
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koš musí být našroubován po celou dobu pokusu (sání) i po vytažení z vodního zdroje
podložka pod savice může být pouze hladká, rovná, bez výřezů o max. tloušťce 10 mm.
5.6. Dopravní a útočné vedení
Hadice C o plošné šířce min 65 mm, hadice B pak100 mm. Šířky všech hadic se kontrolují
před provedením pokusu rozhodčím přípravné základny a vždy pouze přípravkem, který dodá
Delegát soutěže. Délku jedné hadice kontroluje rozhodčí ihned po ukončení pokusu. Tento
úkon provádí společně s rozhodčím v plné režii pracovní četa soutěže bez jakéhokoli zásahu
soutěžících. Pojistky na spojkách proti rozpojení hadic jsou povoleny. Proudnice o průměru
výstřikové trubice 12,4 - 13mm. Veškeré omotávky a stabilizační pomůcky nesmí přečnívat
více než o 10 mm nad původní linii tvaru nářadí (proudnice, savice, rozdělovač, aj).
6. Příprava a provedení disciplíny
Délka přípravy k pokusu je 4 nebo 5 minut a je zobrazována na pomocném displeji.
Ozuby půlspojek (i koncovka savice - koš) nesmí být do sebe zasunuty (musí mezi nimi
projít papír). Motorová stříkačka může být v době přípravy i v době startu nastartována.
Příprava je ukončena mj. povelem startéra ke startu. Družstvo smí při provádění požárního
útoku použít vlastní přetlakový ventil schváleného typu. V průběhu pokusu není nádrž na
vodu doplňována. Nástřiková čára stejně jako plocha za ní je nedotknutelná.
7. Hodnocení soutěží a seriálu
7.1. Hodnocení soutěže
Družstva umístěná v jednotlivých soutěžích obdrží body do celkového hodnocení seriálu:
umístění

muži

ženy

umístění

muži

ženy

1
20
10
9
7
2
17
8
10
6
3
15
6
11
5
4
13
4
12
4
5
11
3
13
3
6
10
2
14
2
7
9
1
15
1
8
8
Při nesplnění pokusu se body za umístění
nepřidělují.
Na posledním závodě ročníku bude přidělován dvojnásobný počet bodů.
Při dosažení stejného času přísluší oběma nebo více družstvům nejvyšší možný počet bodů
za dosažené umístění a finanční odměna je dorovnána do výše lepšího umístění.

7.2. Vyhodnocení seriálu
Do celkového hodnocení se družstvu započítávají body z absolvovaných soutěží. Vítězem se
stává družstvo s nejvyšším počtem získaných bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje vždy větší
počet lepších umístění.
Družstvům umístěným v celkovém pořadí v kategorii mužů na 1. - 6. místě a v kategorii žen
na 1. - 4. místě bude rozdělena celková částka z konta Extraligy určená na odměny v
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následujícím poměru:
umístění

muži

ženy

umístění

muži

ženy

1
2
3

18
14
11

15
11
8

4
5
6

8
6
4

5

8. Povinnosti pořadatele
Pořadatel je povinen uzavřít smlouvu o pořádání soutěže, provést soutěž dle těchto pravidel
a splnit podmínky uvedené v příloze 3.
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Příloha 1
Seznam soutěží zařazených v roce 2015 v seriálu

Extraliga Hasičské vzájemné pojišťovny v požárním útoku
13.6.2015
14.6.2015
20.6.2015
21.6.2015
4.7.2015
5.7.2015
11.7.2015
12.7.2015
18.7.2015
19.7.2015
22.8.2015
23.8.2015
29.8.2015
30.8.2015

so
ne
so
ne
so
ne
so
ne
so
ne
so
ne
so
ne

Olšovec (PR)
Radíkov (PR)
Pšánky (HK)
Myštěves (HK)
Pustkovec (OV) (začátek 10:00)
Letohrad – Kunčice (UO)
Petrovice (TR)
Pasohlávky (BV)
Karolín (KM)
Lavičky (ZR)
Radimovice (LI)
Benešov u Semil (SM)
Zahorčice (ST)
Jaronice (CB)

Příloha 2
Činnost delegáta Rady extraligy na soutěži
1. Před započetím soutěže (nejpozději 45 před začátkem):
1.1. Kontrola trati
Zkontroluje s technickou četou celou trať, její celkovou délku a parametry, všechny rozměry
(startovací a cílová čára, základny, káď, značky. Umístění, výška, ukotvení, funkčnost a tuhost
terčů, místo měření hadic).
1.2. Reklamní plochy
Zkontroluje, zda všechny reklamní předměty jsou umístěné na vhodných místech, řádně
viditelné a upevněné.
1.3. Místo pro TV
Zkontroluje, zda místa vyhrazené pro TV společnosti jsou pro její práci vhodná.
1.4. Konzultace s rozhodčími
Ověří, že rozhodčí znají odlišnosti pravidel, popř. s rozhodčími tyto odlišnosti projedná,
zkonzultuje dotazy a připomínky.
2. Při úvodním nástupu
2.1. Kontrola startovní listiny
Převezme od pořadatelů uzavřenou startovní listinu a vhodným způsobem zkontroluje účast
všech přihlášených družstev (mužů) na nástupu. Při neúčasti družstva navrhuje jeho
vyškrtnutí ze startovní listiny.
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3. V průběhu soutěže
3.1. Průběžná kontrola
Průběžně kontroluje dodržování povinností družstev i pořadatelů, upozorňuje na případné
nedostatky. Kontroluje časový plán soutěže (nástupy, přestávky apod.) Dává podnět k
jednání Rady.
3.2. Kontrola trati pro ženy
Zkontroluje s technickou skupinou všechny změny na trati, ke kterým došlo při úpravě
pro ženskou kategorii.
4. Závěrečný nástup
Kontroluje účast na nástupu u družstev na bodovaných místech. V případě neúčasti,
tuto skutečnost hlásá Radě.

Příloha 3
Povinnosti pořadatele soutěže:
do konce dubna 2015 uhradit pořadatelský poplatek 2000,- Kč. Pořadatelský poplatek pro
nečleny sdružení Extraligy ČR v PÚ se zvyšuje o 1000,- Kč. Pořadatelský poplatek pro nedělní
soutěže, kterým předchází soutěžní sobota, a pro závěrečné kolo se zvyšuje o dalších 1000,- Kč
Pořadatel obdrží zpětně částku až 2.000,- Kč jako dotaci soutěže v případě splnění podmínek
pro pořadatele uvedených ve „Smlouvě o provedení soutěže“.
uveřejnit pozvánku na soutěž nejpozději 14 dnů před konáním soutěže:
na webových stránkách sdružení dále dle možností:
o na vlastních webových stránkách.
o na sociálních sítích a hasičských zájmových webech.
ve výše uvedené pozvánce věnovat každému ze sponzorů seriálu prostor odpovídající
nejméně stránce A5 v tištěné podobě.
zajistit požadavky pro poskytovatele audiovizuálních služeb tak, jak je uvedeno ve smlouvě
s tímto poskytovatelem.
vydat každému řádně prezentovanému družstvu kontrolní lístek pro následnou kontrolu
delegátem na úvodním nástupu.
vyplatit v hotovosti na cenách pro kategorii mužů za 1. -10. místo a v kategorii žen za 1. -5.
místo celkem nejméně 16.500,- Kč. Soutěžním družstvům umístěným na 1. až 3. místě v obou
kategoriích udělit pamětní věcnou cenu s uvedením názvu soutěže, místa konání, ročníku,
kategorie. Jejich členům udělit pamětní medaile (doporučeno).
podílet se částkou 2500,- na zajištění online přenosu ze závodu.
neudělovat živá zvířata jako ceny.
zveřejňovat výsledky soutěže v online čase na webovém serveru sdružení.
kompletní výsledkové listiny zaslat v den závodu na adresu info@extraliga-pu.cz
vyhotovit informační článek o průběhu soutěže a zaslat ho do následujícího pondělního večera
na adresu info@extraliga-pu.cz
aktivně na soutěži spolupracovat s delegátem Rady.
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