Noční Hlučínská hasičská liga (NHHL)
Pravidla

ČLÁNEK 1.
Účast na soutěži
Soutěže NHHL se může zúčastnit jakékoliv družstvo. Bodově ohodnocená jsou však pouze družstva
přihlášena do NHHL.
Družstva se nemusí zúčastnit nástupu ani nemusí čekat na vyhlášení výsledků.
Účast na soutěži je dobrovolná a soutěž není pojištěná, pokud se pořádající sbor nerozhodne jinak.

ČLÁNEK 2.
Pořádání lidových kol
Soutěže budou pořádaný vždy v pátek. V seriálu budou soutěže schválené před zahájením ligového
ročníků. Do ligy budou primárně zařazeny soutěže s větší tradicí. O nových kolech budou rozhodovat
zástupci sborů. Kola s větším počtem hlasů budou zařazeny do ligy. Maximální počet kol je 15.
Začátek soutěže bude stanoven tak, aby byl vždy po zapnutí umělého osvětlení.
Každé soutěžní družstvo uhradí startovné při prezentaci ve výši určené pořadatelem. Výše
startovného může činit maximálně 200,- Kč.

ČLÁNEK 3.
Rozhodčí

Soutěž zařazenou do NHHL musí rozhodovat rozhodčí znalý pravidel NHHL a požárního sportu.
Hlavní rozhodčí (může být zároveň rozhodčí základny) bude mít na pomoc minimálně startéra
(hlídá i ulité starty) a rozhodčího u terčů. Domácí družstvo musí v případě, že je rozhodčí člen
soutěžního družstva, zkontrolovat rozhodčí z jiného SDH dle domluvy.
Rozhodčí budou označeni výstražnými vestami.
Velitel soutěže (může byt totožný s hlavním rozhodčím) musí mít dle stanov na soutěži přítomné
minimálně dva členy rady (rada má povinnost zajistit účast dvou členů), kteří s ním rozhodují
sporné situace u družstev ligy. V případě neúčasti dvou členu rady se soutěž nemůže započítat
jako ligové kolo.
ČLÁNEK 4.

Časomíra

Soutěž musí být měřena elektronickou časomírou. Časomíra musí mít k zobrazení velký
informační displej. Směrodatný je čas na zobrazovacím displeji časomíry. Časomíra musí
zobrazovat levý a pravý proud s přesnosti na minimálně dvě desetinná místa. Informativní
světelná signalizace o shozeném terči.
ČLÁNEK 5.
Výjimky z pravidel PS pro provedené útoku
Ligová kola se budou řídit pravidly požárního sportu s výjimkami.

Pořadatelé kola si můžou individuálně stanovit parametry tratě (délka, náběh, osvětlení, atd.).
Soutěž, která bude zavedena v soutěžích NHHL, musí splňovat tyto body:
1) Trať 2B a 4C. Šířka hadic i proudnic libovolná.
2) Ucpávka rozdělovače dle pořadatele (v případě že ano, zajistí 1ks na půjčení)
3) Čára výstřiku je nedotknutelná, přičemž závodník může přesahovat tělem nebo proudnicí
tuto čáru“
4) Základna2x2m – povinná výška 10 cm a to pouze s dřevěným povrchem (zákaz koberců
apod.)
5) Žádné nářadí s výjimkou savic nesmí přesahovat základnu a žádné nářadí se nesmí
dotýkat země
6) Mezi košem a savicí na základně musí projít papír.
7) Vzdálenost spojek – tzv. na papír. (Mezi zuby musí projít papír)
8) Terče 5m od čáry výstřiku
9) Koš musí být sešroubovaný po vytažení z vody a smí se odšroubovat pouze na povel
rozhodčího
10) Savice nemusí být sešroubované
11) Namátkové měření hadic u každého družstva (veřejné vyhlášení měřené hadice). Hadice musí
splňovat min. délku 19,0m s koncovkami bez zubů (musí volně ležet).
Pokud hadice nesplňují délku, je družstvo diskvalifikováno, a nemá nárok ani na body za účast
12) Dopouštění vody do kádě dle pořadatele
13) Stroj: PS 12 vlastní bez viditelných úprav. Není povolen vznětový motor. Nepoužívá se
přetlakový ventil.
14) Příprava základny max. 5 min. Možno zkrátit dle pořadatele.
15) Rozhodčí přebírá základnu do 5 min. odpískáním.
16) Při přípravě základny účast pouze 7 členů družstva + velitel.
17) Při závadě na společném nářadí ( časomíra, základna, káď apod.) nutno odstranit do 30
minut, tento čas začíná plynout od veřejného vyhlášení hlavním rozhodčím soutěže, jinak se
ligové kolo ruší.
18) V případě prasknutí hadice „B“,nebo„C způsobené vadou materiálu hadice (nikoliv
půlspojek), může družstvo svůj pokus opakovat.
19) Půjčování členů – možno si půjčit 1 závodníka v mateřském dresu u mužské kategorie a dvě
závodnice v mateřském dresu v ženské kategorii. Jeden závodník může soutěžit maximálně
dvakrát v útoků.
20) Za kategorii žen nesmí soutěžit muž. V kategorii mužů může být neomezeně počet žen.
21) Zde neuvedená pravidla můžou být upraveny pořadatelem, ale musí být uvedeny na
pozvánce.

22) O všech záležitostech rozhoduje rada a není proti nim odvolání!
ČLÁNEK 6.
Protest
Podání protestu 100,-kč musí být provedeno do 10 min a podáno veliteli soutěže na příslušný oficiální
formulář z pravidel požárního sportu, který je nezbytný. Formulář si musí zajistit družstvo podávající
protest.
ČLÁNEK 7.
Hodnocení ligových kol

Bodování a umístění bude probíhat následovně: družstvo na 1. místě získá tolik bodů, kolik je
přihlášených družstev v NHHL pro daný ročník. Družstva na dalších místech pak získají vždy
o jeden bod méně. V případě neplatného pokusu (NP) získá družstvo 1 bod, v případě neúčasti
na soutěži pak 0 bodu, při diskvalifikaci (DF) 0 bodů. Při shodném dosaženém čase bude dáno
více bodu družstvu s lepším sestříknutým druhým terčem. Při případné shodě počtu bodů po
skončení ligy bude rozhodovat o konečném umístění počet lepších umístění v seriálu soutěží
NHHL.
Výsledky jsou zahrnuty do celkového pořadí, které se uzavře po poslední soutěži. Pro přiřazení
bodů se bude brát umístění v rámci ligy, nikoli podle celkového umístění na pohárové soutěži.
Výsledky soutěže musí pořadatel odeslat do týdne na e-mail vedení NHHL.
ČLÁNEK 8.
Finanční vyhodnocení

Po posledním ligovém kole bude svolána schůze vyhodnocení a ukončení ligy.
Rozdělní banku zvlášť z vkladu mužů – muži a z vkladu žen - ženy
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