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Pravidla Ligy hasičské mládeže 

„ O putovní pohár odborné rady mládeže okresu 

Rychnov nad Kněžnou“ – 6. ročník 2017/2018 

 

Pořadatel: OSH ČMS, odborná rada mládeže OSH ve 

spolupráci se sbory dobrovolných hasičů pořádajících 

jednotlivé soutěže zapojené v příslušném ročníku ligy. 

 

Štáb ligy: Jiří Řeháček, Otto Ptáček, Michal Dusílek 

 

Základní ustanovení: 

• Ročník ligy probíhá od 1. 9. a končí 31. 8. 

následujícího roku. 

• Soutěží ligy mládeže se mohou účastnit kolektivy 

mladých hasičů řádně registrované v SH ČMS. 

Pořadatel soutěže je povinen pozvat na soutěž 

všechny kolektivy mládeže zaregistrované 

v okrese Rychnov nad Kněžnou.   

• V lize budou započítávány body z pohárových 

soutěží kolektivů mladých hasičů pořádané SDH 

na území okresu Rychnov nad Kněžnou. 

• O zapojení jednotlivých pohárových soutěží 

v příslušném ročníku bude rozhodnuto na poradě 

štábu ligy a potencionálních pořadatelů dílčích 

soutěží před zahájením příslušného ročníku. 

• Do ligy mohou být zařazeny pouze pohárové 

soutěže, na kterých nebude pořadatelem omezen 

počet zúčastněných kolektivů. 

• Přihlášky do jednotlivých soutěží podávají 

kolektivy pořadateli soutěže v termínu uvedeném v 

organizačním zabezpečení. Kolektivům 

nepřihlášeným v termínu daném pořadatelem 

nebude na soutěži umožněn start.   
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• Jednotlivé disciplíny probíhají dle platných 

směrnic hry Plamen s úpravami dle podmínek 

pořadatele.  

• Odlišnosti od platných směrnic hry Plamen 

zveřejní pořadatel v organizačním zabezpečení. 

• V disciplínách, které nejsou přímo řešeny 

pravidly hry Plamen, musí být dodržena 

bezpečnost soutěžících - ústroj a používání 

přileb dle směrnic Plamen. Přilba nemusí být 

pouze u uzlové štafety a ZPV. Úleva z pravidla 

o ústroji je povolena pouze u triček – použití 

krátkých rukávů. V případě, že pořadatel 

povolí úlevu z pravidla o ústroji, nevztahuje se 

na členy kolektivu pojištění a tito startují na 

vlastní nebezpečí. Toto je pořadatel povinen 

uvést do organizačního zabezpečení nebo o této 

skutečnosti informovat při zahájení soutěže.   

 

Pořadatelé soutěží: 

 

• Pořadatel pohárové soutěže zařazené do Ligy 

mládeže je povinen zveřejnit organizační 

zabezpečení minimálně 1 měsíc před datem konání 

příslušné soutěže. Součástí organizačního 

zabezpečení musí být formulář přihlášky nebo 

odkaz na el. přihlášku. 

• Pořadatel nesmí upravit pravidla disciplín tak, 

aby snižovala bezpečnost soutěžících. 

• Pořadatel je před zahájením soutěže povinen 

poučit zapojené rozhodčí o hlavních zásadách 

hodnocení disciplíny.   

• Pořadatel soutěže je povinen před zahájením 

soutěže provést prezenci soutěžních družstev a 
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řádně vyplněné přihlášky družstev do soutěže 

archivovat v písemné nebo el. podobě po dobu 

nejméně 1 roku od konání soutěže. 

 

Hodnocení hasičské ligy mládeže: 

• Hodnocení kolektivů probíhá v kategoriích mladší 

a starší s věkovými hranicemi dle směrnic hry 

Plamen.  

• Body za umístění získávají pouze družstva 

mladých hasičů registrovaná v okrese Rychnov 

nad Kněžnou. 

• V každé kategorii budou přidělovány body 

družstvům umístěným na 1. – 10. místě. 

• Body budou přidělovány od prvního místa 

sestupně (1.místo 10 bodů …….10.místo 1.bod) 

• Pokud se pohárové soutěže zúčastní družstvo z 

jiného okresu, budou body přiděleny dle pořadí 

domácích družstev bez vynechání pořadí. 

• Družstva jsou hodnocena v celkovém hodnocení 

podle součtu bodů získaných dle umístění v 

jednotlivých soutěžích. 

• Vítězem ligy se stane družstvo s nejvyšším 

součtem bodů. V případě rovnosti součtu bodů 

rozhoduje o celkovém pořadí vyšší počet 

získaných prvních míst v soutěžích, dále pak vyšší 

počet druhých míst, vyšší počet třetích míst atd. 

V případě rovnosti počtu jednotlivých umístění 

rozhoduje počet soutěží, kterých se družstva 

zúčastnila. 

 

• V soutěži 60 m překážek rozhodne o pořadí 

družstva součet tří nejlepších započítaných časů z 
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obou pokusů závodníků daného družstva v dané 

kategorii (mladší, starší). 

• Pokud se z družstva nezúčastní alespoň 3 

závodníci, nebude družstvo na této soutěži v 

bodování do ligy hodnoceno. 

 

• V soutěži hlídek (ZPV, uzlová štafeta) budou 

družstva hodnocena podle pořadí nejlépe umístěné 

hlídky 

• Počet členů hlídky stanoví pořadatel 

v organizačním zabezpečení příslušné soutěže 

 

• V příslušném ročníku budou vyhodnocena v každé 

kategorii družstva umístěná na prvních třech 

místech, která obdrží pohár za umístění. 

• Celkové vyhodnocení proběhne na poslední 

zapojené soutěži v daném ročníku. 

 

Další ustanovení: 

• Pokud se z jednoho kolektivu zúčastní soutěže více 

družstev ve stejné kategorii, oznámí vedoucí při 

prezenci, kteří členové patří do družstva A, B, C…. 

Tito členové budou u presence pořadatelem 

označeni. V případě, že vedoucí nenahlásí, které 

družstvo je družstvem A a které družstvem B, 

bude za družstvo A považováno družstvo 

s nižším startovním číslem.  

• Pravidla pro půjčování členů mezi družstvy stanoví 

pořadatel v organizačním zabezpečení příslušné 

soutěže. 

• Doplňování členů není možné pro hodnocení běhu 

na 60 m s překážkami.  
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• Při doplňování družstev / hlídek platí, že kategorie 

mladší nesmí být doplněna závodníkem kategorie 

starší. 

• Kolektivy se nebudou do ligy písemně přihlašovat, 

zapojeny budou všechny kolektivy, které se 

zúčastní některé ze zařazených pohárových soutěží 

příslušného ročníku. 

 

Soutěže zařazené do 6. ročníku 

 

Pořadatel Termín Disciplíny 

SDH Lukavice 16. 9. 2017 „Lukavický braňáček“ - ZPV 

SDH Provoz 3. 3. 2018 Uzlová štafeta 

SDH Bystré 28. 4. 2018 PÚ CTIF + štafeta CTIF 

SDH Houdkovice 5. 5. 2018 Štafeta CTIF + štafeta dvojic 

SDH Kvasiny 12. 5. 2018 60 m s překážkami 

SDH Jílovice 9. 6. 2018 PÚ Plamen + štafeta 4 x 60 m 

SDH Opočno 24. 6. 2018 PÚ Plamen + štafeta (8 závod.) 

SDH Čánka 30. 6. 2018 PÚ Plamen 

SDH Ledce 18. 8. 2018 PÚ Plamen + střelba ze vzduchovky 

SDH Křovice 25. 8. 2018 PÚ Plamen + štafeta 4 x 60 m 

 

ZMĚNA TERMÍNŮ SOUTĚŽÍ JE VYHRAZENA! 

 

Pozn: Termín soutěže „Lukavický braňáček“ v roce 2018 

je 15.9.2018. 

Aktualizováno 1. 9. 2017 


