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Pravidla Havlíčkobrodské ligy v požárním útoku 
2022 

 
*změny oproti loňsku vyznačeny červeně  
 
1. Úvodní ustanovení  
Havlíčkobrodská liga v požárním útoku, občanské sdružení HB LIGA V PÚ, vyhlašuje v roce 
2022 seriál soutěží  
 

Rebel Havlíčkobrodská liga v požárním útoku 
 
Seriál se skládá ze soutěží uvedených v příloze č. 1. Každá soutěž seriálu je vyhlášená v 
kategorii mužů, v kategorii žen a v kategorii dorostu. Není-li uvedeno v těchto pravidlech 
jinak, seriál se řídí platnými Pravidly požárního sportu dle Pokynu GŘ HZS ČR č. 10/2018.  
 
2. Organizace soutěže  
V sobotu i v neděli (příp. ve státní svátek) začíná soutěž v 10:00 hod. Ve výjimečných 
případech lze pořádat noční soutěž Havlíčkobrodské ligy, jejíž začátek je stanoven na 22:00. 
Začátkem soutěže se rozumí zahajovací nástup soutěžících. Soutěže se mohou zúčastnit 
družstva, která se prezentují nejpozději 15 minut před začátkem soutěže a zaplatí startovné 
v maximální výši 200,- Kč. Zaplacením startovného potvrzuje přihlašovatel, že všichni členové 
jeho družstva splňují platná epidemiologická opatření. Dále je povinnost družstva mužů a žen 
zúčastnit se nástupu v minimálním počtu 3 ustrojených členů (v mužské kategorii – mužů, 
ženské – žen). V případě nočních soutěží je toto pravidlo platné i pro kategorii dorostu. 
Družstva dorostu nemají povinnost účastnit se úvodního nástupu a mohou se prezentovat do 
ukončení mužské kategorie. Za ustrojení se předpokládá minimálně horní polovina těla – 
jednotný dres, bundy, aj. s názvem SDH. Neúčast na úvodním nástupu omlouvá pouze 
delegát soutěže. Družstva na bodovaných místech jsou povinna se v minimálním počtu 3 
ustrojených členů zúčastnit celého závěrečného nástupu včetně převzetí cen. Každé 
družstvo má právo dvakrát za daný ročník využít výjimku a nezúčastnit se zahajovacího 
nebo závěrečného nástupu (výjimku lze využít dvakrát na pozdní příjezd či dvakrát na dřívější 
odjezd). Výjimku uplatňuje družstvo u delegáta soutěže. Neomluvené družstvo neobdrží 
body a nemusí obdržet ceny, které přísluší jeho umístění.  
Startovní listina se uzavírá 15 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. Startovní listina je uzavřena v pořadí, 
v jakém se družstva přihlašovala na webových stránkách https://hbhl.firesport.eu/. Pokud 
se družstvo přihlásí dodatečně až na soutěži, je doplněno postupně do volných startovních 
pozic. Pokud se na některou ze startovních pozic žádné družstvo nepřihlásí ani není 
dodatečně doplněna, automaticky je vypuštěna a následující družstva se o tuto pozici 
posouvají (tzn., nečeká se 5 minut, aby bylo dodrženo startovní pořadí dle přihlášení na 
webu Firesportu). 
Přestávka mezi kategoriemi a od skončení disciplíny po vyhlášení činí nejvýše 15 min. 
 
  

https://hbhl.firesport.eu/


5 

2.1 Druhé kolo 
Soutěž může být doplněna o jiný sportovní program (disciplínu), který se však nezapočítává 
do výsledků Havlíčkobrodské ligy (dále jen „Druhé kolo“).  
Druhé kolo se řídí pravidly Havlíčkobrodské ligy 
Z prvního do druhého kola může postoupit max. 8 družstev mužů, max. 5 družstev žen a 5 
družstev dorostu. Ve druhém kole může dojít ke snížení doby přípravy na základně a jiných 
úkonů, které sníží časové zatížení. Ve druhém kole běhají všechny kategorie na trati zkrácené 
na 2B. 
Ve druhém kole můžou být půjčováni dva členové z jiných soutěžních družstev, avšak tito 
soutěžící můžou v daném kole soutěžit maximálně za domovské družstvo a jedno cizí 
družstvo (tedy mohou startovat dvakrát). Tito soutěžící musí být ve svém domovském 
dresu. Vedoucí družstva je povinen toto nahlásit hlavnímu rozhodčímu před zahájením 
finále. Soutěžící, jehož družstvo nepostoupilo do druhého kola, smí v druhém kole 
startovat pouze jednou (za cizí družstvo).  
Přestávka mezi hlavním kolem Havlíčkobrodské ligy a doplňující disciplínou či soutěží může 
být maximálně 15 minut. 
  
3. Pracovníci soutěže  
3.1 Rada Havlíčkobrodské ligy  

Je nejvyšším orgánem na soutěži, jmenuje delegáta soutěže, je odvolacím orgánem při 
protestu k rozhodčímu. Má právo při nedostatcích při soutěží či špatných podmínkách soutěž 
zrušit a nezapočítat jí do seriálu. Rada je usnášeníschopná, je-li na místě přítomna 
nadpoloviční většina všech členů rady (včetně delegáta). Zajišťuje značky pro vyměření trati, 
měřící pomůcky a vestu pro vedoucího družstva.  
 
3.2 Delegát soutěže 

Je členem Rady Havlíčkobrodské ligy. Dohlíží na plnění povinností pořadatele. Upozorňuje 
rozhodčí na neplnění povinností vyplývajících z těchto pravidel. Dává Radě Havlíčkobrodské 
ligy podněty k jednání. 30 minut před zahájením soutěže je delegát přítomen na soutěži a 
aktivně spolupracuje s organizátory soutěže a hlavním rozhodčím. Činnost delegáta je 
vyjmenovaná v příloze č. 2.  
 
3.3 Rozhodčí na soutěži  

Viz příloha č. 8 
 
4. Soutěžící  
Soutěžící smí na jedné soutěži startovat maximálně dvakrát – za své domovské družstvo a 
jedenkrát za jiné. V kategorii dorostu soutěží smíšené družstvo mužů a žen. V družstvu musí 
být minimálně 4 ženy. V kategorii dorostu může soutěžit soutěžící s rokem narození: muži – 
2005–2009 a ženy 2004–2009. 
 
4.1 Vedoucí družstva  

Je při pokusu označen vestou a v kategorii žen a dorostu může pomoci s přípravou motorové 
stříkačky na základně. 
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4.2 Ústroj soutěžících  
Všichni členové družstva při provádění požárního útoku používají přilbu schváleného typu 
(povoluje se různý typ i barva), opasek, kalhoty a triko se stejnou (převládající) barvou.  
 
5. Technické podmínky disciplíny  
5.1 Dráha  

Má povrch travnatý, umělý, popř. zpevněný. Je rozdělena na úseky po 18 m (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 pouze boční. Pořadatel je povinen 
zajistit ohraničení soutěžní dráhy v takovém rozsahu, aby bylo zamezeno vstupu a zásahu 
dalších osob během požárního útoku a aby bylo dostatečně zamezeno případným škodám na 
zdraví a majetku třetích osob. 
 
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, viditelnou a funkční světelnou 
signalizací ukončení pokusu. 
 
5.4 Elektronická časomíra  

Čas měří časomíra nejméně na dvě desetinná místa a měří nezávisle na sobě oba terče. Čas 
zobrazuje na display s minimální výškou číslic 10 cm. Závada světelné signalizace po sražení 
terče není důvodem k opakování pokusu. V případě poruchy časomíry rozhoduje o dalším 
postupu Rada Havlíčkobrodské ligy.  
 
5.5 Požární stříkačka  

Přenosná požární stříkačka s funkčními klouby a funkční klapkou. Libovolné výfukové potrubí 
musí procházet vývěvou. 
 
5.6 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). Maximální světlost oka je 10x10mm.  

• koš musí být našroubován na savici nad hladinou před ponořením do vody, savice musí 
být spolu sešroubovány. Pokus je platný i tehdy, spadl-li koš do vodního zdroje, nebo 
mimo něj, a byl následně našroubován na savici před opakovaným ponořením do vody.  

• 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.  
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5.7 Dopravní a útočné vedení  
Hadice C o plošné šířce min 65 mm, hadice B pak 100 mm. Šířky všech hadic se kontrolují 
před provedením pokusu rozhodčím přípravné základny a vždy pouze přípravkem, který 
dodá rada. Délku jedné hadice kontroluje rozhodčí ihned po ukončení pokusu (délka volně 
položené hadice je min. 19 m vč. půlspojky bez ozubů). 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 
12,5mm +/- 0,1 mm, max. délka je 450 mm (včetně půlspojky). 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 5 minut a je hlídána hlavním rozhodčím. Družstvo si může chystat 
materiál na základnu, byla-li již odpojena hadice B od stroje u předcházejícího pokusu. 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 nesmí při provádění požárního útoku 
použít vlastní přetlakový ventil. Družstvo má při pokusu k dispozici jeden chybný start. 
Družstvu, které je již na přípravné nebo startovací čáře, se na připraveném materiálu něco 
„rozhodí“, může si za cenu ulitého startu toto „rozhozené“ nářadí dojít opravit. Musí si 
vyžádat svolení hlavního rozhodčího zvednutím ruky. Nesmí však být překročen časový limit 
pro přípravu. V průběhu pokusu není nádrž na vodu doplňována. Nástřiková čára stejně jako 
plocha za ní je v průběhu celého požárního útoku nedotknutelná (zeď).  
 
Pokud družstvo z nějakého důvodu nebude hodnoceno v rámci Havlíčkobrodské ligy (2 
chybné starty, nesplněná délka přípravy,…), je mu umožněn start mimo soutěž. 
 
6.1 Protesty  

K průběhu či hodnocení pokusu se podávají písemně do 15 min od ukončení pokusu 
hlavnímu rozhodčímu. Při podání protestu je na místě uhrazena kauce 200,- Kč, která při 
neoprávněném protestu propadá ve prospěch pořadatele. O oprávněnosti protestu 
rozhoduje Rada Havlíčkobrodské ligy. 
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7. Hodnocení soutěží a seriálu  
7.1 Hodnocení soutěže 

Družstva umístěná v jednotlivých soutěžích obdrží body do celkového hodnocení seriálu: 

umístění muži ženy dorost 

1 20 15 10 

2 17 12 8 

3 15 10 6 

4 13 8 4 

5 11 6 3 

6 10 5 2 

7 9 4 1 

8 8 3  

9 7 2  

10 6 1  

11 5   

12 4   

13 3   

14 2   

15 1   

Při nesplnění pokusu se body za umístění nepřidělují. 
 
Při dosažení stejného času přísluší družstvům nejvyšší možný počet bodů za dosažené 
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. V celkovém hodnocení seriálu budou vyhodnocena pouze ta 
družstva, která se zúčastnila nadpoloviční většiny soutěží v seriálu. Pokud bude některé 
z družstev kvůli této podmínce z celkového hodnocení vyloučeno, vyhodnocená družstva se 
posunou v pořadí tak, aby bylo vyhodnoceno v mužské kategorii 10 družstev, v ženské a 
dorostenecké kategorii 5 družstev. 
Družstvům umístěným v celkovém pořadí v kategorii mužů na 1. - 10. místě a v kategorii žen 
na 1. - 5. místě bude rozdělena celková částka z konta Havlíčkobrodské ligy určená na 
odměny v následujícím poměru:  

umístění muži ženy dorost 

1 40 + pohár 45 + pohár pohár 

2 20 + pohár 25 + pohár pohár 

3 12 + pohár 15 + pohár pohár 

4 7 + pohár 10 + plaketa plaketa 

5 6 + pohár 5 + plaketa plaketa 

6 5 + plaketa - - 

7 4 + plaketa - - 

8 3 + plaketa - - 

9 2 + plaketa - - 

10 1 + plaketa - - 
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Vzorec pro finanční ohodnocení: 

• Muži: (Počet pořadatelů x 1200 Kč) – 3600 Kč za nákup pohárů a plaket = 100% částka 
pro ohodnocení družstev. 

• Ženy: (Počet pořadatelů x 800 Kč) – 2200 Kč za nákup pohárů = 100% částka pro 
ohodnocení družstev. 

 
8. Povinnosti pořadatele  
Pořadatel je povinen provést soutěž dle těchto pravidel a splnit podmínky uvedené v příloze 
č. 3.  
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Příloha č. 1: Seznam soutěží zařazených v seriálu v roce 2022, volba pořadatele 
 

Datum Místo Kontaktní osoba Telefon Delegát Telefon 

11.6. Nová Ves u Světlé Pavel Slezák 775 568 835 Joukl 776 231 166 

2.7. Žižkovo Pole Jaromír Joukl 776 231 166 Brothánková 724 943 274 

9.7. Kynice Tomáš Francl 723 054 971 Slezák 775 568 835 

16.7. Kámen Michal Koubek 606 406 527 Špinka 774 630 804 

13.8. Vepříkov Adamec Jaroslav 602 959 089 Francl 723 054 971 

20.8. Smilov Dalibor Novotný 776 167 924 Špinka 774 630 804 

10.9. Herálec Petr Špinka 774 630 804 Štefáček 607 685 824 

17.9. Srch Leoš Panchártek 736 126 738 Koubek 606 406 527 

24.9. Česká Bělá Milan Kubát 728 552 628 Joukl 776 231 166 

 
Slavnostní vyhlášení výsledků zajistí SDH Nová Ves u Světlé. 
 

• Pořadatelem soutěže Havlíčkobrodské ligy může být každé SDH. 

• Pořadatel soutěže na základě výzvy Rady Havlíčkobrodské ligy podá v příslušném 
termínu přihlášku (příloha č. 6).  

• Výzva je vyvěšena na hlavní stránce www.hbhl.firesport.eu a na stránce 
http://www.facebook.com/HBliga. Výzva musí být vyvěšena minimálně 14 kalendářních 
dní a musí obsahovat termín podání přihlášek, termín a místo konání volby. 

• Pořadatel soutěže Havlíčkobrodské ligy je volen na schůzi Havlíčkobrodské ligy. 

• Volba pořadatelů Havlíčkobrodské ligy je volena vždy po řádné volbě Rady 
Havlíčkobrodské ligy. Volby se zúčastňuje vždy jeden zástupce z 15 nejlépe umístěních 
družstev v kategorii Muži a z 5 nejlépe umístěných družstev v kategorii Ženy. 

• Volba pořadatelů Havlíčkobrodské ligy je tajná. Volba se provádí na hlasovací lístek. 
Hlasovací lístek obsahuje jména přihlášených kandidátů a příslušné pole pro zaškrtnutí 
hlasu. Jednomu kandidátovy na volebním lístku lze dát maximálně jeden hlas, jinak je 
lístek neplatný.  

• Pořadatel je povinen po zvolení uhradit členský poplatek 2100,- Kč. Tato částka bude 
rozdělena při ukončení daného ročníku nejlépe umístěným družstvům dle klíče 
uvedeném v pravidlech Havlíčkobrodské ligy. 

  

http://www.firesport.cz/
http://www.facebook.com/HBliga
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Příloha č. 2: Složení a volba Rady Havlíčkobrodské ligy 
 
Složení rozhodujícího orgánu 

• Rada Havlíčkobrodské ligy je složena z maximálně 9 členů. 

• V Radě Havlíčkobrodské ligy může být zastoupeno jedno SDH dvěma členy, a to pouze 
v případě, jednoho zástupce SDH za družstvo Muži a jedné zástupkyně za družstvo Ženy. 

 
Rada zvolená pro funkční období 2022 

 

Člen SDH Telefon 

Štefáček Libor Pohled 607 685 824 

Brothánková Eliška Česká Bělá 724 943 274 

Joukl Jaromír Žižkovo Pole 776 231 166 

Špinka Petr Herálec 774 630 804 

Koubek Michal Kámen 606 406 527 

Francl Tomáš Kynice 723 054 971 

Slezák Pavel Nová Ves u Světlé 775 568 835 

 
Volba rozhodujícího orgánu 

• Rada je volena z přihlášených kandidátů, vždy jeden za SDH v kategorii Muži a jeden 
zástupce z SDH v kategorii Ženy dle stanov „OS“. 

• Termín a kontakt pro zaslání přihlášek stanovuje Rada Havlíčkobrodské ligy, které končí 
funkční období. Rada vystaví na hlavní straně  www.hbhl.firesport.eu a na stránce 
http://www.facebook.com/HBliga  příspěvek o přijímání přihlášek pro následující 
funkční období s kontaktem a termínem na podání. Příspěvek musí obsahovat termín a 
místo konání volby nové Rady Havlíčkobrodské ligy pro následující funkční období. 
Minimální doba pro zaslání přihlášek je 14 kalendářních dnů. 

• Rada Havlíčkobrodské ligy je volena na schůzi konané vždy po řádném ukončení 
příslušného ročníku. Volby se zúčastňuje vždy jeden zástupce z 15 nejlépe umístěných 
družstev v kategorii Muži a z 8 nejlépe umístěných družstev v kategorii Ženy. 

• Zástupci družstev, kteří splňují pravidlo výše, zvolí před vlastní volbou tříčlennou 
kontrolní a volební radu. 

• Volba Rady Havlíčkobrodské ligy je tajná. Volba se provádí na hlasovací lístek. Hlasovací 
lístek obsahuje jména přihlášených kandidátů a příslušné pole pro zaškrtnutí hlasu. 
Jednomu kandidátovi na volebním lístku lze dát maximálně jeden hlas, jinak je lístek 
neplatný. 

• V případě shody počtu přihlášených s počtem volených (tedy 9), či méně, lze provést 
volbu veřejnou. 
 

http://www.firesport.cz/
http://www.facebook.com/HBliga
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Příloha č. 3: Činnost delegáta Rady Havlíčkobrodské ligy na soutěži 
 
1.  Před započetím soutěže (nejpozději 30 min 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 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 a žen) na nástupu. Při neúčasti družstva navrhuje jeho 
vyškrtnutí ze startovní listiny. Pokud nejsou na nástupu přítomni 3 členové družstva nebude 
družstvo hodnoceno v rámci Havlíčkobrodské ligy, družstvu je povolen start mimo soutěž. 
 
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 četou všechny změny na trati, ke kterým došlo při úpravě pro 
ženskou kategorii.  
 
4. Na závěr soutěže  

Kontroluje účast na nástupu u družstev na bodovaných místech. V případě neúčasti, tuto 
skutečnost ohlásí Radě.  
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Příloha č. 4: Povinnosti pořadatele soutěže 
 

• Při volbě pořadatelů uhradit členský příspěvek 2100,-Kč 

• prodávat na soutěži alkoholické pivo jen od společnosti Měšťanský pivovar Havlíčkův 
Brod a.s., 

• úvodní i závěrečný nástup zbytečně neprodlužovat, 

• používat jen měřidla dodaná Radou Havlíčkobrodské ligy, 

• neudělovat živá zvířata jako ceny, 

• kompletní výsledkové listiny zaslat v den závodu na adresu barta.martin@post.cz, 

• aktivně na soutěži spolupracovat s delegátem Rady, 

• dodá delegátovi minimálně 3 členy pracovní čety k pomoci pro měření trati. 
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Příloha č. 5: Dispozice tratě, rozmístění značek 
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Příloha č. 6: Závazná přihláška pro pořádání soutěže 
 
 

Závazná přihláška pro pořádání soutěže Havlíčkobrodské ligy v Pú 

 
 

  

 

Pořadatel: 

   

 
 

  

Zástupce pořadatele  

 

Jméno: 

   

 

Telefon: 

   

 

Email: 

   

 
 

   

Datum konání: 

   

Místo konání:    

 
 

   

Hlavní rozhodčí   

 

Jméno: 

   

 

Telefon: 

   

 
 

   

 

Jiné sdělení: 

  

 

 

  

 

 Dne ………………………      V ………………………………………………. 

 

 
 

  

 
 

Za pořadatele …………………………………………………………………..  
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Příloha č. 7: Přihláška pro kategorii dorostu 
 

P Ř I H L Á Š K A 
         

kategorie Dorost – Havlíčkobrodská liga v Pú.  
         

Družstvo SDH:                 

         
Pořadatel soutěže:            Datum konání:      

         

         

Jmenný seznam členů družstva 

číslo jméno, příjmení 
datum 

narození 
bydliště 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

  
                

Vedoucí družstva:       

         
Jméno, příjmení:       

         
Datum narození:       

         
Bydliště:        

         
Telefon, e-mail:       

         
Podpis:        

         
 
Vedoucí družstva čestně prohlašuje a stvrzuje svým podpisem, že souhlasí se zněním pravidel  
Havlíčkobrodské ligy v plném rozsahu, že zdravotní stav přihlášených je odpovídající k 
absolvování akce, na kterou se prostřednictvím této přihlášky přihlašují, že soutěžící i jejich 
zákonní zástupci souhlasí s účastí v dané disciplíně a jsou si plně vědomi všech souvisejících 
rizik, že soutěží na vlastní nebezpečí a že soutěž není pojištěna. Souhlasí se zpracováním 
osobních údajů přihlášených a potvrzují, že veškerá výstroj, výzbroj, stroje a zařízení, které 
budou přihlášení při soutěži používat odpovídají všem platným normám a zákonům České 
republiky.  Vedoucí družstva je povinen zajistit na vyzvání po celou dobu konání soutěže 
prokázání věku člena soutěžního družstva  
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Příloha č. 8: Práva a povinnosti pracovníků soutěže 
 
Minimální požadavky na zabezpečení soutěže 

• Všechny rozhodčí zajišťuje pořadatel jednotlivého kola. 

• Rozhodčí musí znát pravidla Havlíčkobrodské ligy. 

• Minimální počet rozhodčích je 4. 

• Rozhodčí není povoleno bezdůvodně střídat v průběhu soutěže. 

• Pořadatel zajistí tzv. technickou četu pro vylévání hadic, příp. přestavování dráhy. 
Minimálně 2 osoby je třeba vyčlenit k dispozici hlavnímu rozhodčímu pro měření délky 
hadic po útoku. 

 
Hlavní rozhodčí soutěže 

• Musí znát pravidla Havlíčkobrodské ligy.  

• Je jmenován pořadatelem soutěže. 

• Hlavní rozhodčí odpovídá za technické provedení soutěže a dodržení pravidel 
Havlíčkobrodské ligy. 

• Vyskytnou-li se v průběhu soutěže nedostatky v činnosti rozhodčích, může je přeřadit 
nebo odvolat z funkce, případně navrhnout Radě Havlíčkobrodské ligy jejich vyloučení ze 
soutěže. 

• Na zjištěné závady upozorňuje a požaduje jejich neprodlené odstranění po pořadateli 
nebo soutěžících (dle druhu závady). 

• Má povinnost společně s delegátem přeměřit a překontrolovat soutěžní dráhu, časomíru 
a měřidla před zahájením soutěže. 

• Má za povinnost kontrolovat půjčování soutěžících.  

• Má právo vyloučit soutěžící (družstvo) ze soutěže za hrubé nebo úmyslné porušení 
pravidel, při nesportovním chování, při zjištění požití alkoholu nebo pro nepřístojné 
chování. 

• V případě podaného protestu je povinen tuto skutečnost nahlásit členům Rady 
Havlíčkobrodské ligy 

• V závažných případech má právo si přizvat k rozhodnutí Radu Havlíčkobrodské ligy. 

• Hlavní rozhodčí určuje technické četě, která hadice bude po provedení útoku měřena. 
 
Rozhodčí na kontrolním prostoru 

• Je podřízen výrokům hlavního rozhodčího. 

• Provádí kontrolu materiálu a ustrojenost soutěžního družstva v přípravném prostoru. 

• Kontroluje přistavený materiál družstva, měří: 
➢ délku proudnic max. 450 mm (včetně půlspojky), 
➢ průměr výstřikové hubice proudnice, 
➢ plošnou šířku hadic C min. 65 mm a hadic B min. 100 mm, 
➢ funkční zpětnou klapku na koši, 
➢ funkční ventily na stroji a regulérnost stroje, 
➢ funkční ventily rozdělovače. 

• Při porušení pravidel, má právo nepřipustit družstvo na start. 
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Startér a pomocník startéra 

• Je podřízen výrokům hlavního rozhodčího. 

• Startér odpovídá za správně provedený start družstva. 

• Hlídá přešlapy, či ulité starty. 

• Start provádí až na pokyn hlavního rozhodčího. 

• Pomocník startéra není povinný. 

• Pomocník může být jmenován pořadatelem, dohlíží na správně provedené starty. 

• Startér kontroluje označení B Teamů razítky. 
 
Terčový rozhodčí 

• Je podřízen výrokům hlavního rozhodčího. 

• Odpovídá za nedotknutelnost nástřikové čáry. 

• Svůj verdikt dává hlavnímu rozhodčímu znamením (červený, bílý praporek), nebo 
vysílačkou. 

• Po ukončení útoku odpovídá za správné nastavení terčů do výchozí pozice. 
 


