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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 NHHL budou soutěže, schválené před zahájením
ligového ročníků. O nových kolech budou rozhodovat zástupci sborů. Kola s větším počtem
hlasů budou zařazeny do ligy.
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.
Pořadatel zajistí na místo soutěže jeden výtisk pravidel v požárním sportu a pravidla NHHL (dále
jen pravidel).
Rada NHHL zajistí výstražné vesty, měřící pásmo, praporky a píšťalku pro rozhodčí.

ČLÁNEK 3.
Rozhodčí
Soutěž zařazenou do NHHL, musí rozhodovat rozhodčí znalý pravidel. 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. Rada doporučuje, aby hlavni rozhodčí byl z jiného SDH než pořadatel.
Velitel soutěže musí mít dle stanov na soutěži přítomné minimálně dva členy rady NHHL (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.
Členové rady NHHL společně s hlavním rozhodčím mají právo zrušit (anulovat) kolo NHHL,
vědomým či nevědomým porušením pravidel. V případě jasného porušení pravidel, jsou
oprávnění delegáti a hlavní rozhodčí, dané kolo NHHL zrušit na místě do vyhlášení oficiálních
výsledků. Dále mají povinnost přeměřit trať, značky pro měření hadic. V případě, že trať
nesplňuje pravidla pro pořádání kola NHHL a změna trati nebyla napsána v propozicích
(pozvánce), musí pořadatel upravit trať dle pravidel NHHL, jinak se kolo musí zrušit (anulovat).
V případě zrušení (anulování) kola NHHL se body za účast neudělují žádnému soutěžnímu
družstvu.

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. Světelná signalizace
o shozeném terči je pouze informativní.

ČLÁNEK 5.
Pravidla
Ligová kola se budou řídit pravidly požárního sportu s výjimkami.
Pořadatelé kola si můžou individuálně stanovit parametry tratě
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Pro kategorii mužů je trat zkrácena na délku 70 metrů. Viz. Příloha č. 1
Půjčování členů – možno si půjčit jednoho závodníka v mateřském dresu u mužské
kategorie a jedné závodnice v mateřském dresu v ženské kategorii. Jeden závodník může
soutěžit maximálně dvakrát v útoku.
Půjčování závodníku se písemně eviduje u startovného do protokolu o vypůjčení členu
schváleným pro rok 2017 radou NHHL. Je nutné dodržet instrukce na protokolu, toto
platí pro všechny zúčastněné družstva. Při porušení bude diskvalifikováno družstvo, které
nezapsalo výpůjčku.
Za kategorii žen nesmí soutěžit muž. V kategorii mužů může být neomezeně počet žen.
Příprava základny max. 5 min. Možno zkrátit dle pořadatele.
Rozhodčí přebírá základnu do 5 min. odpískáním. (Pokud není čas přípravy zkrácen)
Pokud se tým nepřipraví do doby 5 min. na startovní čáru i s kontrolou základny tak obdrží
jen body za účast.
Při přípravě základny se zúčastní pouze 7 členů družstva + vedoucí družstva. (Vedoucí
pomáhá pouze s přípravou soutěžního stroje →tzn. nesmí chystat materiál)
Pokud se stane po předání základny, že spadne např. koncovka, člen družstva smí vadu
opravit pouze jednou, ale vyčerpá první startovní pokus (tzn. družstvo už má pouze jeden
startovní pokus)
Šířka hadic i proudnic libovolná.
Ucpávka rozdělovače není povolená, pokud pořadatel nestanovil jinak (z důvodu
zamočení tratě, atd.) v případě že ano, zajistí pořadatel 1ks na půjčení
Základna 2 x 2 m – povinná výška 10 cm a to pouze s dřevěným povrchem (zákaz koberců
apod.)
Stroj: PS 12 vlastní bez viditelných úprav. Není povolen vznětový motor.
Žádné nářadí s výjimkou savic nesmí přesahovat základnu a žádné nářadí se nesmí dotýkat
země
Mezi košem a savicí na základně musí projít papír.
Vzdálenost spojek – tzv. na papír. (Mezi zuby musí projít papír)
Koš musí být našroubovaný (na příslušné savici) po vytažení z vody a smí se odšroubovat
pouze na povel rozhodčího
Savice nemusí být sešroubované
Terče a nástřiková čára budou trvale osvětleny.
Čára výstřiku je nedotknutelná, přičemž závodník může přesahovat tělem nebo proudnicí
tuto čáru“
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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
Dopouštění vody do kádě dle pořadatele
V případě závady na vlastním materiálu má družstvo možnost jeho výměny pouze v čase
přípravy základny.
V případě prasknutí hadice způsobené vadou materiálu hadice (nikoliv půlspojek), může
družstvo svůj pokus opakovat.
Při závadě na společném nářadí (časomíra, základna, káď apod.) nutno odstranit do 30
minut, tento čas začíná plynout od veřejného vyhlášení hlavním rozhodčím, jinak se
ligové kolo ruší.
Zde neuvedená pravidla můžou být upraveny pořadatelem, ale musí být uvedeny na
pozvánce.
Sporné situace - Velitel soutěže je povinen provézt zápis do protokolu o sporných
situacích pro rok 2017, schválený radou. Je nutné provést zápis a postupovat dle instrukcí
na protokolu. Bez potřebného podpisu je protokol neplatný!!!
Technická specifikace:
KOŠ
 klasická hliníková konstrukce.
 funkční klapou, (doporučeno ovládání umístěné vně pláště koše)
 s funkčním závitem, s minimálním otočením 360° na příslušné savici
 koš a příslušná savice nesmí obsahovat zajišťovací mechanizmy závitu
 výplet vtoku libovolný (doporučený výplet koše rozměr ok 10x10mm)
SAVICE
 délka 2,5 m ±5 cm, bez tvarových podložek, se šroubením o průměru 110 mm délkou
savice se rozumí vzdálenost mezi konci pevných částí savice (koncovek)
 povoleny savice s o-kroužky
 šroubení savic funkční
 izolepy a smirkové papíry povoleny
 nepovoleny zajišťovací mechanizmy závitu
 nepovoleny závaží a výztuhy savic
STROJ
 přenosná požární stříkačka bez zjevných (viditelných) úprav, stroj musí odpovídat
schválenému typu, s výjimkami. Kombinace motorů a čerpadel není přípustná.
 úpravy prováděné na motorech PS12 se mohou provádět pouze na součástech a dílech
vycházejících z konceptu motoru TAZ (škoda 776 / 776.14) bez zjevných (viditelných)
úprav.
 Použití hlav škoda (FAVORIT, FELICIE) na motorech TAZ je možné.
 výfukové potrubí libovolné, musí procházet vývěvou a musí vyúsťovat na původním
místě dle typu
 ovládání plynu libovolné mechanické na směšovacím zařízení nebo na místě daném
výrobcem (typ karburátoru libovolný)
 rovné hrdlo z rozvaděče je povoleno
 nejsou přípustná přídavná sací zařízení – ejektory, tlakové láhve, apod.
 zpětná klapka v rozvaděči nemusí být
 odvzdušňovací prvky na vývodu z rozvaděče nejsou povoleny



klouby v rozvaděči musí být funkční, povolen klasický rozvaděč s klouby + rozvaděč
od fa. Vincker

ROZDĚLOVAČ
 povolen pouze rozdělovač s jedním vstupem (B) a výstupy 1xB a 2xc
 kompletní (všechny půlspojky)
 rozrážecí klín nepovolen
 klouby funkční bez jejich zajištění a přídavného držáku
OSTATNÍ
 klíč celý nebo poloviční, bez přídavných podložek, apod.
 podložka pod savici max. tl. 10mm, hladká bez výřezů, drážek a podložek
 kamínky a klacíky nepovoleny
 nářadí se smí používat jen schváleného typu od výrobce bez zjevných úprav
 povoleny jsou pouze bezpečnostní pojistky na útočném vedení mimo koš
VÝSTROJ SOUTĚŽÍCÍCH
 k provedení požárního útoku, jednotná sportovní nebo pracovní ústroj, dlouhé kalhoty
zcela zakrývající stehna a lýtka
 opasek lehký
 ochranná přilba, dle schváleného typu dle pravidel požárního sportu
 může být použita sportovní obuv nebo zásahová obuv pro hasiče podrážka sportovní
obuvi může mít drážky, plastické švy, vroubkování nebo výstupky o max. hloubce 5
mm, (tzv. Turfy), pokud jsou všechny zhotoveny ze stejného nebo podobného
materiálu jako základní podrážka
 tretry povoleny (velikost hrotů libovolná)
 kopačky se nepřipouštějí.

Jiné úpravy a výjimky, které nejsou uvedeny v pravidlech, jsou nepřípustné a budou se
považovat za porušení pravidel, tudíž k diskvalifikaci družstva.

ČLÁNEK 6.
Protest
Podání protestu 100,- Kč musí být provedeno do 10 min po ukončení pokusu a podáno veliteli
soutěže na příslušný oficiální formulář z pravidel, který je nezbytný. Formulář si musí zajistit
družstvo podávající protest.

ČLÁNEK 7.
Hodnocení ligových kol
Bodování a umístění bude probíhat následovně: Každé zúčastněné družstvo získá 5 bodů za
účast. Družstvo na 1. místě získá tolik bodů, kolik je přihlášených družstev v NHHL pro daný
ročník + body za účast. Družstva na dalších místech pak získají vždy o jeden bod méně. V
případě neplatného pokusu (NP) získá družstvo pouze body za účast, 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 rychlejším 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 posledním kole daného
ročníku. Pro přiřazení bodů se bude brát umístění v rámci ligy, nikoli podle celkového umístění
na pohárové soutěži.
Výsledky soutěže a formulář půjčení musí pořadatel odeslat nejpozději do 2 pracovních dnů na
e-mail: nhhl@nhhl.cz

ČLÁNEK 8.
Finanční vyhodnocení
Po posledním ligovém kole bude svolána schůze vyhodnocení a ukončení ligy.
Rozdělní banku zvlášť z vkladu mužů – mužům a z vkladu žen - ženám
Muži
1.místo
2.místo
3.místo
4.místo
5.místo
6.místo
7.místo
8.místo
9.místo
10.místo

Ženy
19%
17%
15%
13%
11%
9%
7%
5%
3%
1%

1.místo
2.místo
3.místo
4.místo
5.místo

Schváleno Výroční valnou hromadou NHHL dne: 7. 4. 2017

30%
25%
20%
15%
10%

Příloha č. 1 Schéma požárního útoku

