Noční hlučínská hasičská liga

Stanovy

Obsah
ČLÁNEK 1. ................................................................................................................................ 3
Co je to NHHL a její záměr .................................................................................................... 3
ČLÁNEK 2. ................................................................................................................................ 3
Členství v NHHL .................................................................................................................... 3
ČLÁNEK 3. ................................................................................................................................ 3
Rada NHHL ............................................................................................................................ 3
ČLÁNEK 4. ................................................................................................................................ 4
Pořádání ligových kol ............................................................................................................. 4
ČLÁNEK 5. ................................................................................................................................ 4
Pravidla ligových kol .............................................................................................................. 4
ČLÁNEK 6. ................................................................................................................................ 4
Hodnocení ligových kol.......................................................................................................... 4
ČLÁNEK 7. ................................................................................................................................ 5
Kontaktní osoby ...................................................................................................................... 5
Příloha č. 1 Ohraničená oblast NHHL .................................................................................... 5

ČLÁNEK 1.
Co je to NHHL a její záměr
Noční hlučínská hasičská liga (dále jen „NHHL“) je seriál soutěží sboru dobrovolných hasičů
(dále jen „SDH“), vytvořený za účelem porovnání jednotlivých SDH v disciplíně požárního
sportu, kategorie mužů a žen. V případě NHHL je to soutěž v požárním útoku mužů a žen
v noci, tj. za umělého osvětlení.
Záměrem NHHL je možnost porovnání SDH v nočním požárním útoku na území Hlučínska.
NHHL si bere úředně pod záštitu SDH Markvartovice (IČ: 66738750). V dalších letech bude
vždy zvoleno zástupci SDH, které bude mít ligu na starosti.

ČLÁNEK 2.
Členství v NHHL
Do soutěže se může přihlásit jakékoliv SDH z Hlučínska v ohraničená oblasti (viz. Příloha č. 1)
Pro vstup je nutno mít potvrzení s razítkem a podpisem starosty SDH na předepsaném tiskopise.
(Tiskopis k dostáni u členů rady).
Za vstup do NHHL je vybírán roční poplatek 1000,- Kč, splatný nejpozději dnem prvního kola.
Každé SDH si při vstupu zvolí zástupce sboru, se které jsou diskutovány všechny formální
záležitosti týkající se NHHL. Tento zástupce se také každý rok zúčastní výroční schůze.

ČLÁNEK 3.
Rada NHHL
Rada NHHL výhradně rozhoduje o všech interních záležitostech NHHL, a není proti jejímu
rozhodnutí odvolání.
Rada bude složena ze 7 členů, volí jí zástupci SDH, které se zúčastnili minulého ročníku NHHL.
Tato rada je volena na 1 rok. V případě odstoupení člena rady v průběhu ročníku, bude zvolen
navržený člen, radou do konce probíhajícího ročníku.
Člen rady NHHL musí být členem soutěžního SDH v ohraničená oblasti (viz. Příloha č. 1)

ČLÁNEK 4.
Pořádání ligových kol
Každé SDH, jež je pro příslušný rok přihlášeno do NHHL smí pořádat ligové kolo. Přihlášení
do NHHL je podmínkou pro pořádání. Tato ligová kola se volí předem, před zahájením sezóny,
volí je zástupci SDH a budou mít své pevné datum. Maximální počet kol je 15.
Za pořádání kola je vybírán poplatek 500,- Kč splatný nejpozději dnem prvního kola.
Pro pořádání ligového kola je nutno vytvořit pozvánku se všemi náležitostmi.
Pořadatel pro konání ligového kola, musí zajistit podmínky v rámci pravidel požárního sportu
s výjimkami pro NHHL. U pravidel ve kterých má pořadatel volnou ruku, je třeba tyto výjimky
poznamenat na pozvánku.
Pořadatel se zavazuje, umístit bannery sponzorů NHHL, na viditelném místě při pořádání
soutěže. Případně vytisknout jeho logo na pozvánce.

ČLÁNEK 5.
Pravidla ligových kol
Ligová kola se budou řídit pravidly požárního sportu s výjimkami NHHL. Výjimky z pravidel
NHHL budou schváleny zástupci týmů (které se zúčastnili minulého ročníku), vždy před
zahájením dalšího ročníku NHHL a vydány dokumentem „PRAVIDLA NHHL“.
Na každé ligové kolo si pořádající SDH urči velitele soutěže, který k sobě musí mít dva členy
rady NHHL, kteří budou nejpozději oznámení na poradě velitelů.

ČLÁNEK 6.
Hodnocení ligových kol
Jednotlivá družstva budou bodově hodnocena individuálně, dle jejich umístění v daném
ligovém kole. Všechna družstva budou také hodnocena za účast. Přesné hodnocení bude
specifikováno v pravidlech NHHL. V případě diskvalifikace, ztrácí družstvo nárok na body za
účast.
V každé kategorii budou ohodnoceny minimálně první tři družstva pohárem a finanční částkou.
Na konci sezóny proběhne slavnostní vyhlášení vítězů, kde budou rozděleny poháry a bank
ligy. NHHL bude mít svůj putovní pohár pro kategorii mužů i kategorii žen. Rada zajistí
umístění štítku s letopočtem ročníku NHHL a názvem vítězného družstva.

ČLÁNEK 7.
Kontaktní osoby
Předseda ligy:

Petr Glogar

+420731533955

Zástupce předsedy ligy:

Petr Stacha

+420724793393

Hospodář ligy:

Rudolf Křižák

+420737752193

Ostatní členové:

Vojta Feher

+420724153129

Robert Lasák

+420774543096

Jakub Baďura

+420723539670

Blanka Hansliková

+420731405785

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

Zapsal: Petr Stacha
V Kozmicích: Dne 7. 4. 2017

Ověřila: Blanka Hanslikova
V Kozmicích: Dne 8. 4. 2017
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