Pravidla soutěže VC okresu Český Krumlov 2016
1. ÚČAST
1.1. Do soutěže budou zahrnuta všechna hasičská družstva z okresu ČK/muži a ženy/,které se zúčastní
vybraných soutěží a jejichž sbory mají zaplacené a odvedené členské příspěvky na OSH ČK na daný rok,
ostatní družstva před zahájením soutěžní sezony zaplatí poplatek 500,-Kč. Na OSH Č.K. , za každé
soutěžní družstvo. Možno zaplatit na místě soutěže - okresnímu veliteli (Holemý), nebo delegátovi
soutěže, který předá okresnímu veliteli.
2. ROZSAH SOUTĚŽE
2.1. Do soutěže budou připuštěna družstva, která se prezentují nejpozději do zahájení soutěže. Ve
výjimečných případech (např. porucha vozu na cestě na soutěž apod.) může být udělena výjimka.
3. ZPŮSOB PROVEDENÍ POŽÁRNÍHO ÚTOKU
3.1. Dle pravidel požárního sportu. Povoleny sportovní hadice C-45 a B-65, terče – nástřikové nebo
sklopné. Požární útok musí být dokončen do 1 minuty od odstartování pokusu.
3.2. Koš musí být našroubován na savici před ponořením do vody, po kterém následuje spojení sacího
vedení, savice nemusí být 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 vody. Koš
musí být našroubován po celou dobu pokusu i po vytažení z vodního zdroje.
4. TECHNICKÉ PODMÍNKY
4.1. Před útokem má rozhodčí na základně právo nechat si předložit proudnice k namátkové kontrole.
Proudnice může dodat pořadatel jednotné.
4.2. Po provedení útoku může dojít u družstva k přeměření délky hadice určené rozhodčím. Hadice
označená ke kontrole délky se nesmí natahovat a na místo měření ji dopraví členové soutěžního družstva.
Porušení pravidla o natahování před měřením vede k diskvalifikaci soutěžního družstva. Délka hadice se
měří vč. zubu půlspojky.
4.3. Ústroj (povolen dres s krátkým rukávem).
4.4. V případě závady na vlastním materiálu má družstvo možnost jeho výměny pouze v čase přípravy
základny.
4.5. Délka přípravy na základně je maximálně 5 minut. V případě většího počtu družstev je možné
přípravu zkrátit na 3 minuty. Čas přípravy začíná běžet uvolněním základny a vyzváním rozhodčího k
nástupu družstva na přípravu na základně. Čas, kdy soutěžní družstvo položilo na základnu první část
materiálu, není rozhodující.
5. MĚŘENÍ ČASU
5.1. Při selhání časomíry, družstvo opakuje svůj pokus. Za selhání časomíry se nepovažuje porucha displeje
tabule při funkčnosti stopek časomíry (ukončit pokus má právo pouze rozhodčí disciplíny).
Jednotlivé soutěže bývají měřeny elektronicky.
6. STARTOVÁNÍ
6.1. Povely - "Na místa, připravte se!" (jeden povel), "Pozor!" “ výstřel nebo vpřed.

7. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍ:
- Za dokončení požárního útoku (od 10. místa), náleží družstvu 1 bod.
- Žádný mužský soutěžící na jedné soutěži nesmí startovat více jak v jednom družstvu.
- V PŘÍPADĚ ZAPUJČENÍ ČLENA JINÉHO SOUTĚŽNÍHO DRUŽSTVA, NEBUDE VÝSLEDEK
ZAPOČTEN DO HODNOCENÍ VELKÉ CENY OKRESU Č. KRUMLOV.
- Půjčený soutěžící nastoupí v dresu svého družstva.
- Je povoleno zapůjčení 1 ženské závodnice do jednoho družstva mužů s tím, že zároveň tato závodnice smí
startovat i ve své (ženské) kategorii (v 1 ženském družstvu) v dané soutěži s nárokem bodů pro obě
družstva, ve kterých závodila.
- Družstvo, které si půjčuje závodníka, vyplní před nástupem formulář na půjčování, neučiní-li tak,
nebudou se započítávat do hodnocení VC obě družstva (i to družstvo, které půjčovalo).
- Delegát soutěže dodá pořadateli formulář na zapůjčení soutěžícího.
7.1. Vzor hodnocení jednotlivé soutěže - účast 10 družstev…
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7.2. Při dosažení stejného času přísluší oběma, nebo i více družstvům nejvyšší možný počet bodů za
dosažené umístění. Ostatní družstva se ale výše neposouvají.
7.3. Vítězem celého ročníku se stává družstvo s největším počtem získaných bodů. V případě rovnosti bodů
se na lepší místo posunuje družstvo s větším počtem prvních míst (druhých, třetích, atd).
7.4. Na poslední soutěži dle kalendáře bude vyhlášeno celkového pořadí velké ceny OSH Č..K.a to
1. 10. 2016 na soutěži v ČK.
8. PODMÍNKY PRO POŘADATELE
8.1. Pořadatel je povinen zajistit losování startovního pořadí a to na nástupu před zahájením soutěže, nebo
dle dojezdu soutěžních družstev, či dle došlých přihlášek, nebo dle el. rezervace.
8.2. Pořadatel soutěže je povinen zajistit rozhodčího s platným průkazem rozhodčích.
8.3. Pořadatel je povinen provést vyhlášení do 30-ti minut po ukončení posledního útoku.
8.4. Pořadatel je povinen předat výsledkové listiny v písemné podobě nebo elektronicky Petrovi
Skřivánkovi, mob.: 724 826 717 , e-mail: email@fotoskrivanek.eu
9. SOUTĚŽE ZAŘAZENÉ DO VC 2016 a delegát soutěže
5.6.
3.7.
23.7.
4.6.
27.8.
10.9.
24.9.
1.10.

od 11:00 hod.
od 12:00 hod.
od 13:00 hod.
od 12:00 hod.
od 13:00 hod.
od 19.00 hod.
od 19:00 hod.
od 9:45 hod.

Třísov
Chmelná
Besednice
Holubov
Soběnov
Plešovice
Frymburk
Č. Krumlov

Kudláček
Goldfinger Michal
Holemý
Kudláček
Holemý
Skřivánek
Skřivánek
Novák

Tyto pravidly byly projednány 9. Března 2016 na schůzi ORV a platí pro sezonu 2016. ORV doporučuje
pořadatelům soutěží používání přetlakového ventilu při soutěži.
Za OR velitelů
Václav Holemý

Starosta OSH
Jaromír Marek

Vedoucí sekce rozhodčích
Václav Novák

