
 1 

 

 
 
 

Pravidla 
Okresní ligy mládeže 

Brno-venkov 
 
 
 
 
 
 

Brno 2016 
platné od 1.9.2016 

včetně dodatku platného od 1.9.2017 
včetně dodatku platného od 1.9.2018 

 
 
 
 



 2 

 
 
OBSAH 
 
Všeobecné podmínky účasti  Účast .................................................................……. 2 
Požární útok  Útok ........................................................................................……… 6 
Štafeta 4 x 60 m s překážkami  Štafeta .............................................................…… 9 
Závěrečná ustanovení  Přílohy ...........................................................................….. 12 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhlašovatel: 
Vyhlašovatelem okresní ligy mládeže jsou Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
Brno-venkov, Moravská hasičská jednota a ostatní sbory dobrovolných hasičů okresu Brno-
město a Brno-venkov. 
 
PODMÍNKY ÚČASTI:   
Zúčastnit se může družstvo mladých hasičů působící na území okresu Brno-venkov, které se 
přihlásí do Ligy mládeže. Soutěžit může nejméně 7 členný kolektiv mladých hasičů bez 
rozlišení pohlaví ve věku do 15 let.  
Na každé soutěži předloží u prezence vedoucí kolektivu seznam všech soutěžících. Seznam 
musí obsahovat: jména a příjmení soutěžících, datum narození, bydliště, vysílající sbor, 
kategorie, podpis vedoucího mládeže, potvrzení vedoucího, že družstvo je zdravotně 
způsobilé k plnění disciplin požárního sportu. 
 
KATEGORIE: 
Družstva soutěží bez rozlišení pohlaví v kategoriích: 
         Mladší: do 11 let  
         Starší:   od 11 do 15 let  
V roce zahájení příslušného ročníku Ligy mládeže nesmí soutěžící mladší kategorie dovršit 11 
let, v kategorii starší nesmí dosáhnout 15 let. Prokazování věku je specifikováno 
v organizačním zabezpečení jednotlivých ročníků. 
Kategorie mladší nesmí být doplněna ani jedním členem kategorie starší. Kategorie starší 
může být doplněna mladšími. 
 
ORGANIZACE LIGY MLÁDEŽE, TERMÍNY 
 
Ročníkem Ligy mládeže se rozumí období od 1. září do 30. června dalšího roku. Způsob 
přihlášení soutěžních družstev určí Štáb ligy. 
Jednotlivé soutěže v disciplínách požární útok a štafeta 4 x 60 m s překážkami zabezpečuje po 
všech stránkách pořádající sbor. Pořádající sbor má právo v organizačním zabezpečení 
soutěže zakázat použití treter s ohledem na charakter překážek v jednotlivých disciplínách. 
Pořádající sbor má právo zařadit do soutěže i další disciplíny.  
Organizátor soutěže předá výsledky požárního útoku a štafety 4 x 60 m s překážkami zástupci 
Štábu ligy. 
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POKYNY K PROVÁDĚNÍ JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍ 
 
Za přípravu a průběh každé soutěže odpovídá příslušný pořádající sbor, jehož zařazení do 
Ligy mládeže schvaluje Štáb ligy. Pořádající sbor zřizuje k tomuto účelu štáb soutěže, který 
řeší případné problémy neprodleně v souladu s těmito pravidly. Štáb soutěže se dělí na dvě 
části: 
      a) Organizačně-technická část, kterou tvoří: sčítací komise, tiskové středisko, stravovací 
komise, redaktor zpravodaje (pokud zpravodaj byl vydán), hlasatel, vedoucí technické čety, 
zdravotní služba a vedoucí jednotlivých komisí a středisek, členové štábu soutěže zajišťující 
technicko-organizační činnost. Organizačně-technický štáb zajišťuje organizační a technickou 
stránku soutěže. Organizačně-technický štáb zajistí zaslání kopie jmenného seznamu 
zúčastněných družstev např. ve formátu pdf na emailovou adresu ligamladeze@seznam.cz.  
      b) Řídící část, kterou tvoří: náčelník štábu soutěže, zástupce náčelníka štábu soutěže, 
velitel soutěže, zástupce Štábu ligy, hlavní rozhodčí a rozhodčí jednotlivých disciplín. Tato 
část štábu soutěže nepřímo řídí organizačně technickou část štábu soutěže a řeší případné 
problémy vzniklé v průběhu soutěže. V případě hlasování má při shodném počtu náčelník 
štábu soutěže hlas rozhodovací. 
 
POVINNOSTI A PRÁVA PRACOVNÍKŮ SOUTĚŽE 
ŠTÁBY 

 
 

Velitel soutěže, náčelník štábu a jeho zástupce, techničtí a organizační pracovníci musí znát 
pravidla Okresní ligy mládeže Brno - venkov v rozsahu odpovídajícím jejich zařazení na 
soutěži.  
 
NÁČELNÍK ŠTÁBU 
 
Řídí a koordinuje činnost všech členů štábu v průběhu soutěže.  
 
ZÁSTUPCE ŠTÁBU LIGY 
 

1. Dohlíží na dodržování pravidel Okresní ligy mládeže Brno-venkov. 
2. Zajistí předání výsledků soutěže do 5. dnů ke zpracování do celkového hodnocení. 
3. Účastní se porady rozhodčích s hlasem poradním. 
4. Účastní se porady vedoucích, na které je představen. 
5. Při rozhodnutí hlavního rozhodčího o okolnostech, které pravidla výslovně neupravují, 

má hlas poradní 
 
VELITEL SOUTĚŽE  

 
1. Řídí průběh soutěže po organizační stránce a odpovídá za dodržení stanoveného 
časového rozvrhu. Kontroluje práci organizačních pracovníků soutěže a v případě 
potřeby stanoví náhradníky těchto pracovníků a sboru rozhodčích. Je odpovědný za to, 
že na soutěžní ploše (stadiónu) nebudou jiné osoby než ty, které v daném okamžiku 
plní disciplínu nebo vykonávají přidělenou funkci. 

2. Dbá, aby přihlášení soutěžící byli včas vyrozuměni o změně programu. 
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3. Nedostaví-li se na soutěž hlavní rozhodčí stanovený pořadatelem, jmenuje nového 
hlavního rozhodčího. 

4. Je povinen zajistit hlavnímu rozhodčímu na jeho žádost potřebný počet rozhodčích a 
pracovníků a zajistit veškerá opatření týkající se provedení a průběhu soutěže. 

5. Účastní se porady rozhodčích s poradním hlasem. 
6. Přijímá zápisy o výsledcích soutěže po kontrole a podpisu hlavního rozhodčího od 

vedoucího sčítací komise. Schvaluje OZ soutěže a zabezpečuje jeho vydání. 
7. Stanoví organizační pracovníky a sbor rozhodčích. 
8. Zabezpečuje losování startovních čísel. 
9. Zabezpečuje program a startovní listinu pro účastníky soutěže. 
10. Svolává a organizuje porady vedoucích družstev. 
11. Zabezpečuje veškerá opatření týkající se provedení, průběhu a vyhodnocení soutěže. 
12. Zabezpečuje zahájení a ukončení soutěže. 
13. Zabezpečuje vyhlášení výsledků soutěže a předání cen. 
14. Má právo přeřadit, odvolat nebo vyloučit ze soutěže pracovníky soutěže zejména pro 

nepřístojné chování, jsou-li pod vlivem alkoholu a vážné nedostatky v jejich činnosti. 
Má právo vyloučit ze soutěže soutěžící (družstvo). Jde-li o soutěžící nebo rozhodčí, 
uplatní toto právo zpravidla na návrh hlavního rozhodčího. 

15. Má právo přerušit, odložit nebo zrušit soutěž nebo zrušit její část. 
 
TAJEMNÍK 
 

1. Tajemník je podřízen veliteli soutěže, vypomáhá mu a v případě jeho nepřítomnosti jej 
zastupuje. 

2. Jeho povinností je starat se o všechna administrativní opatření. 
3. Přijímá a vyřizuje korespondenci týkající se soutěže. 
4. Je odpovědný za svolání schůzí vedení soutěže, případně ustavených komisí a stará se 

o zápis z těchto schůzí. 
5. Plní další úkoly a povinnosti stanovené velitelem soutěže. 

 
HLASATEL 
 

1. Hlasatel je podřízen veliteli soutěže. 
2. Oznamuje obecenstvu jména a čísla soutěžících startujících v jednotlivých 

disciplínách, jakož i všechny důležité informace týkající se soutěže. 
3. Hlasatel má být na svůj úkol dobře připraven, má ovládat ustanovení týkající se 

soutěže, znát nejlepší osobní výkony soutěžících, rekordy, má být obratný ve 
vyjadřování, nestranný při hlášení a pozorný při startech. 

4. Výsledky (umístění, časy) každého soutěžícího ohlásí hlasatel ihned po dodání zprávy, 
kterou mu dodá vedoucí sčítací komise. 

 
POŘADATEL NA STADIÓNU 
 

1. Je podřízen veliteli soutěže. 
2. Pořadateli na soutěžní ploše (stadiónu) přísluší dozor nad soutěžním prostorem. Stará 

se o to, aby na dráhy nevstupoval a ani v blízkosti nich se nikdo nezdržoval, kromě 
pověřených pracovníků a soutěžících shromážděných k provedení disciplín. Dozírá na 
své pomocníky a přiděluje jim úkoly. Stará se o zajištění vyhrazeného prostoru pro 
soutěžící v době, kdy nesoutěží, a pro soutěžní pracovníky, kteří nejsou při 
rozhodování disciplíny zařazeni. 
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TECHNICKÁ SKUPINA 
 
Činnost technické skupiny řídí její vedoucí, který je podřízen veliteli soutěže. Technická 
skupina zabezpečuje a odpovídá zejména za: 

a) povrch a správné rozměření a označení drah, za umístění, technický stav a parametry 
překážek po celou dobu soutěže, 

b) technický stav, parametry a označení přenosných motorových stříkaček, omezovačů 
průtoku vody, proudnic a dalšího nářadí dodávaného pořadatelem, 

c) kontrolu, označení a případně úschovu nářadí soutěžících, 
d) zajištění dostatečného počtu signalizačních, měřících a dalších pomůcek pro sbor 

rozhodčích (praporky, stopky, pásma, startovní pistole, náboje, stolky apod.), 
e) doplňování vody při požárním útoku, 
f) rozhlas, stanoviště hlasatele, spojení a spojovací prostředky, 
g) instalaci elektrické časomíry, 
h) úklid stadionu před předáním pronajimateli po ukončení soutěže. 

 
TECHNIK VĚCNÝCH PROSTŘEDKŮ 
 
Je podřízen vedoucímu technické skupiny. Není-li stanoven – veliteli soutěže. Technik 
věcných prostředků přeměřuje veškeré věcné prostředky, které si soutěžící přivezou s sebou a 
nejsou dány pořadatelem k dispozici. 
 
ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍCI ŠTÁBU 
 
1. Činnost organizačních pracovníků podléhá plně pokynům náčelníka štábu, velitele soutěže 

a vedoucích příslušných komisí. 
2. Zabezpečují a odpovídají zejména za: 

a) příjem a vyhodnocení přihlášek soutěžících dle propozic soutěže, 
b) propagaci soutěže, tisk a distribuci pozvánek, plakátů a zpravodajů, 
c) prezenci účastníků soutěže, předání startovní listiny, startovních čísel, programu 

soutěže a případně dalších organizačních pokynů účastníkům soutěže, 
d) informační službu a hlasatele na stadionu, 
e) ubytování a stravu účastníků dle propozic soutěže, 
f) organizaci parkování na stadionu a v místě ubytování, 
g) označení dopravních tras, dopravu pracovníků soutěže a hostů, 
h) zdravotní službu a evidenci případných zranění, 
i) rozmístění vedení soutěže, soutěžících, sčítací komise, tiskového střediska, zdravotní 

služby, hostů a sociálních zařízení na stadionu, včetně označení těchto míst, 
j) pořádkovou činnost na stadionu, zákaz vstupu do vyhrazených prostor a ostrahu na 

vyhrazených parkovištích, 
k) převzetí a předání stadionu, pronajatých prostor a jiných prostředků pronajimateli po 

ukončení soutěže. 
 

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA 
 
1. Při každé soutěži musí být zajištěna zdravotní služba odpovídající rozsahu a místním 

podmínkám soutěže. 
2. Lékař může zakázat soutěžícímu start nebo pokračování v soutěži jestliže zjistí, že by to 

ohrožovalo nebo poškozovalo zdraví soutěžícího. Toto rozhodnutí lékaře musí soutěžící a 
další účastníci soutěže respektovat. 
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SBOR ROZHODČÍCH 
 
Sbor rozhodčích tvoří hlavní rozhodčí, rozhodčí disciplín, rozhodčí, startér, pomocníci 
startéra, hlavní časoměřič, časoměřiči, zástupci Štábu ligy zapisovatel a sčítací komise. 
 
1. Na soutěžích mohou právoplatně rozhodovat pouze odborně způsobilí rozhodčí se znalostí 

pravidel Ligy. Rozhodčí musí být nestranný, musí rozhodovat objektivně a přísně 
dodržovat pravidla. 

2. Není-li přítomen dostatečný počet rozhodčích, mohou být povoláni jako pomocní 
rozhodčí příslušníci nebo pracovníci HZS, členové a zaměstnanci jednotek PO nebo 
členové občanských sdružení, kteří sami soutěžili nebo jsou pro tuto funkci připravováni. 
Pomocní rozhodčí však nemohou samostatně rozhodovat. 

3. Rozhodčí může v téže disciplíně zastávat pouze jednu funkci. 
4. Rozhodčí není povinen upozorňovat soutěžící na závady nářadí před startem, pokud se 

nejedná o zjevné porušení pravidel nebo neohrožují-li zjevně bezpečnost při přípravě nebo 
provedení pokusu. 

5. Rozhodčí jsou jednotně ustrojeni a označeni zpravidla viditelnou vizitkou. Způsob 
označení určí a zajistí pořadatel. 

6. Rozhodčí může být ze své funkce na soutěži odvolán zejména pro nepřístojné chování, je-
li pod vlivem alkoholu nebo za opakované chybné hodnocení výkonů soutěžících. 
Rozhodčí může být ze soutěže i vyloučen. 
 

HLAVNÍ ROZHODČÍ 
 
1. Hlavní rozhodčí odpovídá za technické provedení soutěže, dodržení pravidel a OZ 

soutěže. Jmenuje jej pořadatel soutěže.  
2. Hlavní rozhodčí navrhuje veliteli soutěže časový rozpis soutěže, jakož i změny začátků 

disciplín, ukáže-li se v průběhu soutěže potřeba tyto změny provést. 
3. Rozhoduje o počtu a zařazení rozhodčích, pokud tak již neučinil pořadatel soutěže. 
4. Nestačí-li počet rozhodčích k řádnému provedení soutěže, požádá velitele soutěže o 

přidělení potřebného počtu pomocných rozhodčích. 
5. Vyskytnou-li se v průběhu soutěže nedostatky v činnosti rozhodčích, může je přeřadit 

nebo odvolat z funkce, případně navrhnout veliteli soutěže jejich vyloučení ze soutěže.  
6. Svolává porady rozhodčích, kde je seznamuje zejména s jejich zařazením, úkoly, časovým 

rozpisem soutěže a úpravami pravidel, jsou-li v propozicích soutěže uvedeny. 
7. Zpravidla nevykonává jiný úkol rozhodčího. Dohlíží na dodržování pravidel a OZ soutěže. 

Na zjištěné závady upozorňuje a požaduje jejich odstranění cestou rozhodčího disciplíny 
nebo velitele soutěže, případně využije svých dalších pravomocí. 

8. Rozhoduje o oprávnění soutěžících startovat v příslušné disciplíně a soutěži. Má právo 
určit soutěžícího k antidopingové zkoušce a testu na alkohol. 

9. Rozhoduje o místě a času opakování pokusu, který nařídil rozhodčí disciplíny. 
10. Rozhoduje o způsobilosti drah, případně stadionu k uspořádání či pokračování soutěže 

(například při nezajištění zdravotní služby). Má právo soutěž přerušit a trvají-li hrubé 
nedostatky, které mohou negativně ovlivnit regulérnost soutěže a zejména bezpečnost 
soutěžících, navrhne veliteli soutěže ukončení soutěže. 

11. Má právo vyloučit soutěžící (družstvo) ze soutěže za hrubé nebo úmyslné porušení 
pravidel, při pozitivní antidopingové kontrole či zjištění požití alkoholu nebo pro 
nepřístojné chování soutěžících nebo doprovodu. 

12. Rozhoduje o protestech a odvoláních.  
13. Rozhoduje o všech okolnostech, které se vyskytnou v průběhu disciplín, a které pravidla 

výslovně neupravuje a o nichž již nerozhodl rozhodčí disciplíny. 
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14. Kontroluje a podepisuje výsledkové listiny. 
15. Při soutěžích velkého rozsahu může hlavní rozhodčí určit svého zástupce (pokud tak již 

neučinil pořadatel soutěže), který mu vypomáhá a v případě jeho nepřítomnosti jej 
zastupuje. Zástupce hlavního rozhodčího musí mít kvalifikaci stanovenou v dané soutěži 
pro hlavního rozhodčího. 
 

 
ROZHODČÍ DISCIPLÍNY 
 
1. Rozhodčí disciplíny je zkušený rozhodčí, který řídí průběh dané disciplíny. V průběhu 

soutěže je podřízen hlavnímu rozhodčímu. 
2. Rozhodčí disciplíny je odpovědný za dodržování pravidel. Rozhoduje o všech technických 

otázkách, které vzniknou v průběhu disciplíny, o nichž není zřejmě v těchto pravidlech 
ustanovení. 

3. Podřízeným rozhodčím přidělí jednotlivé úseky, stanoví úkoly a připomene ustanovení 
pravidel pro přidělený úsek. 

4. Před začátkem a v průběhu plnění disciplíny je povinen překontrolovat a sledovat stav 
dráhy, překážky, startovní čáry a časomíry. Zjištěné závady nechá odstranit 
prostřednictvím hlavního rozhodčího velitelem soutěže. 

5. Po skončení pokusu potvrzuje jeho platnost. 
6. Má právo vyloučit soutěžícího (družstvo) z provádění disciplíny za hrubé nebo úmyslné 

porušení pravidel a navrhnout hlavnímu rozhodčímu vyloučení soutěžícího (družstva) ze 
soutěže při pozitivní antidopingové kontrole či zjištění požití alkoholu nebo pro 
nepřístojné chování soutěžících nebo doprovodu. 

7. Rozhoduje o protestech soutěžících. 
8. Má právo povolit soutěžícímu (družstvu), kterému bylo prokazatelně překáženo, 

opakování pokusu. 
9. Nastanou-li v průběhu disciplíny takové okolnosti, že spravedlnost vyžaduje, aby 

disciplína byla opakována, má právo prohlásit tuto disciplínu za neplatnou. Ta se opakuje 
týž den nebo druhý den, podle rozhodnutí hlavního rozhodčího, které je konečné. 

10. Po skončení disciplíny zůstane v prostoru startu do doby, v níž může být podán protest 
nebo odvolání. Po uplynutí této doby potvrdí výsledkovou listinu disciplíny a předá ji 
hlavnímu rozhodčímu. 
 

ROZHODČÍ 
 
1. Rozhodčí je v průběhu disciplíny podřízen rozhodčímu disciplíny. 
2. Rozhodčí pozorně sleduje plnění disciplíny na úseku (místě), který mu rozhodčí disciplíny 

přidělil a informuje jej o porušení pravidel zvednutím červeného praporku nebo jiným 
smluveným signálem. Po skončení pokusu přesně informuje rozhodčího disciplíny o 
porušení pravidel, který dle této informace rozhodne. 

3. Před startem dalšího pokusu signalizuje připravenost úseku bílým praporkem nebo jiným 
smluveným signálem. 

4. Rozhodčí setrvá na svém stanovišti po celou dobu plnění disciplíny. 
5. Před odchodem ze stadiónu odevzdá všechny vypůjčené pomůcky, které používal. 

 
STARTÉR 
 
1. Startér dohlíží na soutěžící na startu a rozhoduje o všech okolnostech spojených se startem 

pokusu. Je podřízen rozhodčímu disciplíny.  
2. Kontroluje, aby soutěžící startovali podle startovní listiny ve správném pokusu a správné 

dráze. 
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3. Pokud nebyl start proveden podle ustanovení pravidel o startování, vrátí jej zpět druhým 
výstřelem nebo zapískáním na píšťalku. 

4. Dohlíží, aby soutěžící měli před startem řádně upevněna startovní čísla a aby jejich oděv, 
obuv a osobní výstroj odpovídala příslušným pravidlům. Zjištěné závady a přestupky proti 
pravidlům ihned hlásí rozhodčímu disciplíny zvednutím červeného praporku nebo jiným 
smluveným signálem, pokud je soutěžící na místě ihned neodstraní. Pokud soutěžícího 
odstartuje se závadou na výstroji, nemůže ho již vrátit zpět a není to důvodem pro 
neplatnost pokusu. 

5. Není-li provedeno losování drah napřed, provádí losování drah na stadiónu před startem. 
6. Plněním úkolů uvedených v předchozích odstavcích 2 až 4 může startér pověřit svého 

pomocníka. Při větších soutěžích může mít startér i několik pomocníků. 
 
 
ZÁVODČÍ NA START 
 
1. Závodčí obdrží od rozhodčího disciplíny startovní listiny, svolává soutěžící na určená 

shromaždiště a zavádí je na start. Je podřízen rozhodčímu disciplíny. 
2. Závodčí na startu se starají o to, aby soutěžící podle startovní listiny měli správná 

startovní čísla, ta aby byla pevně upevněna, a aby byli oblečeni v předepsané výzbroji. 
3. Pomáhají startérovi při losování drah. 
4. Zjištěné závady signalizují startérovi praporkem. 
5. Nejsou-li závodčí na start ustanovení, vykonává jejich funkci pomocník startéra nebo 

startér sám. 
6. Při větších soutěžích může mít i několik pomocníků. 

 
ROZHODČÍ V CÍLI 
 
Rozhodčí v cíli rozhodují: 
1. o pořadí v němž soutěžící ukončili pokus 
2. zda má závodník napojenou proudnici  
3. zda závodník donesl do cíle výstroj a výzbroj, se kterou odstartoval 
4. Rozhodčí v cíli by neměl vykonávat současně funkci časoměřiče. 
5. Rozhodčí v cíli musí být umístěn v cílové rovince ve vzdálenosti nejvíce pět metrů od 

cílové čáry. Aby měl dobrý přehled, může se pro něj zřídit vyvýšené stanoviště. 
6. Počet rozhodčích v cíli se řídí počtem drah. Doporučuje se, aby jeden rozhodčí rozhodoval 

o prvním soutěžícím, druhý o druhém atd. 
 

 ČASOMĚŘIČI, MĚŘENÍ A URČOVÁNÍ ČASU 
 
Pro měření času se doporučuje použití elektronické časomíry 
 
1. Za měření časů dosažených v jednotlivých disciplínách odpovídá hlavní časoměřič. 

V průběhu plnění disciplíny je podřízen rozhodčímu disciplíny. 
2. Časoměřiči a zapisovatel podléhají hlavnímu časoměřiči. Ten jim přidělí jednotlivé dráhy, 

stanoví úkoly a připomene pravidla pro měření výkonů soutěžících. Hlavní časoměřič 
provádí zejména: 
a) kontrolu funkčnosti stopek nebo elektrické časomíry před zahájením plnění disciplíny, 
b) potvrzení připravenosti časoměřičů nebo elektrické časomíry k  dalšímu měření 

rozhodčímu disciplíny, 
c) kontrolu a záznam naměřených časů všech časoměřičů a vydává pokyn ke zrušení 

naměřených časů, 
d) stanovení a předání platného (úředního) času po každém pokusu zapisovateli, 
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e) výměnu časoměřiče v případě zjištění nepřesností v jeho měření, 
f) vykonává zároveň funkci náhradního časoměřiče. Pokud v nutném případě 

nezastupuje některého z časoměřičů, je jím naměřený čas časem kontrolním a nemůže 
být zaznamenán do výsledku. 

3. Čas lze měřit ve všech disciplínách ručně pomocí stopek nebo elektrickou časomírou. 
4. Elektrickou časomíru lze použít, pokud umožní měření výkonů ve všech drahách měřené 

disciplíny. Při měření času elektrickou časomírou postupuje hlavní časoměřič, obsluha 
časomíry a pořadatel dle technických podmínek a návodu pro měření touto časomírou. 

5. Při selhání elektrické časomíry rozhodne hlavní rozhodčí po dohodě s velitelem soutěže o 
dalším postupu. 

6. Čas se měří od záblesku pistole (kouře) do okamžiku: 
a) kdy kterákoli část těla soutěžícího protne cílový pásek, nebo dostihne-li svislou rovinu 

položenou kolmo okrajem cílové čáry bližším startu nebo protne-li cílový paprsek 
elektrické časomíry 

b) signalizace obou terčů (při elektrickém měření dle technických podmínek této 
časomíry) při požárním útoku 

7. Se způsobem ukončení měření času při použití elektrické časomíry musí být soutěžící 
seznámeni nejpozději před zahájením disciplíny. 

8. Ručně měří čas soutěžícího zpravidla tři, nejméně však dva časoměřiči nezávisle na sobě. 
Své naměřené časy si zapíší, aniž by o nich předem mluvili a předají je hlavnímu 
časoměřiči. Naměřený čas zruší až na pokyn hlavního časoměřiče. 

10. Úřední čas se určuje z naměřeného času dle těchto pravidel: 
a) při ručním měření s přesností 1/10 s a při elektrickém měření s přesností l/100 s. Čas 

naměřený elektrickou časomírou je zároveň úředním časem, 
b) zastaví-li se ručička stopek mezi dvěma čárkami, které udávají čas, platí vždy horší 

čas. Použije-li se stopek s přesností 1/100 s, určí se úřední čas s přesností 1/l0 s dle 
převodní tabulky uvedené v následujícím odstavci, 

c) souhlasí-li čas dvou ze tří stopek, je čas zaznamenaný touto dvojicí stopek časem 
úředním, 

d) rozchází-li se čas všech tří stopek, úředním časem je čas zaznamenaný stopkami 
ukazujícími střední čas, 

e) byl-li čas změřen pouze dvojími stopkami a ty se rozcházejí, platí horší čas za čas 
úřední. 

11. V případě selhání elektrického měření a dokončení měření disciplíny stopkami, se pro 
stanovení úředního času již splněných pokusů použije následující převodní tabulka: 

 
           Elektrické měření             Úřední čas                  Elektrické měření        Úřední čas 
                    ( s )                         ( s )                                  ( s )                        (s) 
               0,05 - 0,14        =          0,1                             0,55 - 0,64       =          0,6 
               0,15 - 0,24        =          0,2                             0,65 - 0,74       =          0,7 
               0,25 - 0,34        =          0,3                             0,75 - 0,84       =          0,8 
               0,35 - 0,44        =          0,4                             0,85 - 0,94       =          0,9 
               0,45 - 0,54        =          0,5                             0,95 - 1,04       =          1,0 
 
12. Vrchní časoměřič stanoví po skončení každého pokusu úřední časy a zapisovatel je zapíše 

do záznamu času, rovněž však všechny časy, které byly časoměřiči naměřeny. 
 

ZAPISOVATEL   
 
1. Zapisovatel je zpravidla pomocníkem hlavního časoměřiče. Zapisuje časy naměřené 
časoměřiči v jednotlivých pokusech a úřední časy dle pokynů hlavního časoměřiče. 
Úřední časy dosažené v jednotlivých pokusech a potvrzené rozhodčím disciplíny předává 
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zpravidla radiostanicí sčítací komisi a hlasateli. 
2. Zapisovatel obdrží od rozhodčího disciplíny záznamníky časů se jmény a čísly soutěžících 

nebo družstev. 
3. Po ukončení disciplíny předá záznamy časů rozhodčímu disciplíny. 
4. Všechny záznamy časů musí být podepsány zapisovatelem a rozhodčím disciplíny. 

 
SČÍTACÍ KOMISE 
 
1. Činnost sčítací komise řídí její vedoucí, který je podřízen hlavnímu rozhodčímu.  
2. Sčítací komise: 

a) zaznamenává časy soutěžících v jednotlivých pokusech a disciplinách soutěže, 
provádí hodnocení výkonů soutěžících podle pravidel a OZ soutěže, 

b) zpracovává dílčí a celkové výsledkové listiny a po odsouhlasení příslušným 
rozhodčím je zveřejňuje a předává určeným účastníkům soutěže. 

c) po ukončení každé disciplíny předá zápis o výsledcích k podepsání rozhodčímu 
disciplíny a předá jej hlavnímu rozhodčímu. 
 

ODVOLACÍ KOMISE 
 
1. Odvolací komise rozhoduje o všech odvoláních, o kterých nerozhodl hlavní rozhodčí. 
2. Rozhoduje na místě a její rozhodnutí je konečné. 
3. Odvolací komise je tříčlenná. Tvoří ji hlavní rozhodčí, zástupce štábu ligy a velitel 

soutěže. 
4. Odvolací komise rozhoduje většinou hlasů. 
5. Rozhodnutí týkající se okolností, které nejsou ve směrnici jasně popsány a vyžadují si 

delší čas pro objektivní posouzení, oznámí hlavní rozhodčí jménem odvolací komise 
dodatečně, nejpozději do zahájení následující disciplíny, případně do vyhlášení výsledků. 
Po dobu jednání odvolací komise může být soutěž hlavním rozhodčím přerušena a na 
jednání komise mohou být povolány další zainteresované osoby. 

 
 
POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ 
 
Každý mladý hasič smí v jednotlivých soutěžích příslušného ročníku Ligy mládeže 
reprezentovat pouze jeden kolektiv mladých hasičů, kterého je členem. Každý člen může 
v jednotlivé soutěži startovat pouze za jedno družstvo. Všichni soutěžící musí mít na každé 
soutěži s sebou průkaz zdravotní pojišťovny. Soutěžící je povinen předložit průkaz zdravotní 
pojišťovny případné kontrole štábu soutěže. 
Každý člen družstva mladých hasičů, vedoucí družstva a vedoucí delegace musí okamžitě 
uposlechnout pokynů členů štábu soutěže. V případě hrubého porušení kázně nebo pokynů 
štábu rozhodne štáb soutěže o udělení trestných bodů nebo vyloučení příslušného družstva ze 
soutěže a jeho odeslání do místa bydliště na náklady vysílající organizace. 
 
POVINNOSTI SOUTĚŽÍCÍCH 
 
Družstvo soutěží ve sportovním oblečení překrývající lýtka a lokte, či ve stejnokroji (v 
disciplínách, které toto mají uvedeno v pravidlech soutěží družstvo s ochrannou přilbou). 
Oficiální části soutěže se organizují v jednotném sportovním oblečení nebo ve stejnokrojích 
(zahájení, předávání ocenění, ukončení) dle uvedení v organizačních pokynech soutěže. 
V rámci pořadové přípravy přivádí na každou disciplínu soutěžní družstvo jeho velitel a při 
příchodu na start disciplíny podá rozhodčímu hlášení: „ Pane rozhodčí, velitel družstva (AB). 
Družstvo mladých hasičů z (XY) nastoupilo k plnění disciplíny“. Z bezpečnostních důvodů je 
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v obou disciplínách zakázáno používat tretry  - obuv s hřeby pro kategorii mladších žáků a 
obuv se špunty – kopačky pro obě kategorie. Soutěžící mohou používat jakýkoliv opasek. 
Z bezpečnostních důvodů musí být v obou kategoriích použito v obou disciplínách Ligy 
mládeže ochranných přileb bez úprav na skeletu přilby (přilby nemusí být pro celé družstvo 
jednotné). Závodníkům, kteří nesplní tuto podmínku, nebude umožněn start. Předepsanou 
výstroj a výzbroj soutěžících je povinnen zkontrolovat těsně před startem pomocník startéra a 
teprve potom může být odstartováno. Upadne-li v průběhu jakékoli disciplíny soutěžícímu 
přilba, musí si ji ihned nasadit na hlavu. Do nasazení přilby nesmí vykonat žádnou činnost 
(jinak je hodnoceno jako neplatný pokus) 
 
Vedoucí nesmí v žádném případě vstoupit v průběhu konání disciplíny do dráhy, popř. 
předem vyznačeného prostoru pro konání disciplíny. V případě porušení bude družstvo, jehož 
vedoucí či jiný člen toto ustanovení porušil v dané disciplíně diskvalifikováno. 
 
Družstvo je odpovědné za chování svých členů i doprovodu. Při nevhodném chování jak 
k soutěžícím, tak i rozhodčím či jiným organizátorům může být z hřiště viník vyloučen. Při 
nevhodném chování družstva a jeho vedoucích může být družstvo diskvalifikováno 
 
 
 
POVINNOSTI A PRÁVA VEDOUCÍCH 
 
Vedoucí musí znát pravidla Ligy mládeže. Odpovídá za dodržování všech nařízení a pokynů 
pořadatelů soutěže. Dbá o šetrné zacházení s motorovou stříkačkou a dalším nářadím, které 
bylo družstvu zapůjčeno a o jejich vrácení. Jedná jménem družstva s pořadateli soutěže o jeho 
potřebách, požadavcích a technických otázkách při plnění disciplín. Podává ve stanovené 
době písemné protesty a odvolání, má právo přihlížet provedení pokusu svého družstva a po 
jeho ukončení znát výsledek. 
 
PROTESTY 
Protest proti porušení pravidel Ligy mládeže a regulérnosti soutěže nebo disciplín může podat 
vedoucí družstva písemně: 
a) rozhodčímu disciplíny 
���� do 10 minut od ukončení pokusu, týká-li se sporná otázka provedení, průběhu nebo 

hodnocení pokusu nebo, 
���� do 10 minut od ukončení disciplíny, týká-li se sporná otázka průběhu disciplíny; 
b) hlavnímu rozhodčímu 
���� před zahájením prvé disciplíny, týká-li se sporná otázka účasti družstva či jednotlivce 

v soutěži 
���� do 10 minut od zveřejnění oficiálních výsledků, jsou-li spornou otázkou tyto výsledky. 
Protest se musí bezprostředně týkat vlastního družstva. Není-li protestující spokojen 
s rozhodnutím o protestu, může podat písemně až 2 odvolání vždy do 10 minut po převzetí 
rozhodnutí: 

a)  hlavnímu rozhodčímu prostřednictvím rozhodčího disciplíny, který o protestu rozhodl, 
b)  odvolací komisi, prostřednictvím hlavního rozhodčího, který rozhodl o protestu nebo 

prvém odvolání, ve složení: hlavní rozhodčí, zástupce štábu ligy a velitel soutěže. 
Na jiný způsob podání protestu nebude brán zřetel. 

 
HODNOCENÍ 
 
Hodnotí se kategorie mladších a starších žáků. Z jednotlivých soutěží budou převzaty časy 
požárního útoku a štafety 4 x 60 m s překážkami, které se sečtou.  Při shodném výsledném 
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součtu obou disciplín rozhoduje o lepším umístění lepší čas dosažený v požárním útoku. 
V případě nesplnění disciplíny  - neplatnost pokusu se jako dosažený čas započítá 120 vteřin. 
Nejvíce bodů získává družstvo s nejnižším součtem těchto časů. Pokud má soutěž více 
disciplín, musí družstvo absolvovat všechny disciplíny. Pokud úmyslně nenastoupí do některé 
disciplíny nebude výsledek disciplín požární útok a štafeta 4 x 60 m s překážkami započítán 
do příslušného hodnocení Ligy mládeže( na družstvo bude pohlíženo, jakoby se dané soutěže 
nezúčastnilo). Taktéž nebude bodové hodnocení započítáno, pokud se soutěžní družstvo 
neúčastní závěrečného vyhodnocení v minimálním počtu vedoucí kolektivu a čtyřčlenná 
štafeta (1+4).  
Soutěžní družstvo, které bude doplněno členem jiného sboru, bude penalizováno v hodnocené 
disciplíně 10 sekundami za každého doplněného závodníka, který nastoupí v hodnocené 
disciplíně. Toto ustanovení se nevztahuje pro registrované přestupy schválené vyššími 
orgány. Schválenou registraci je povinen předložit vedoucí kolektivu.  
 
Celkovým vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem dosažených bodů. V celkovém hodnocení 
Okresní ligy mládeže se z dosaženého počtu bodů odečtou nejhorší dosažené výsledky příslušného 
ročníku včetně neúčasti.  

Počet nezapočítaných soutěží v jednotlivých ročnících se stanovuje následovně: 
� Do 4 soutěží v daném ročníku se neodečítá žádný výsledek. 
� Od 5 do 7 uskutečněných soutěží se odečte jeden nejhorší výsledek včetně neúčasti. 
� Při 8. a více soutěžích se odečtou dva nejhorší výsledky včetně neúčasti. 

V případě shodného počtu bodů v celkovém hodnocení vítězí družstvo, jehož průměrný čas 
všech útoků je nejnižší. 
Bodové hodnocení soutěží jednotlivých ročníků bude stanoveno v organizačním zabezpečení 
jednotlivých ročníků podle počtu družstev průměrně hodnocených  za poslední tři ročníky. 
 
 
Průměrný počet hodnocených 
družstev za poslední 3 
ročníky od 10 a více družstev 

Průměrný počet hodnocených 
družstev za poslední 3 
ročníky od 5 do 10 družstev 

Průměrný počet hodnocených 
družstev za poslední 3 ročníky 
do 5 družstev 

 
1.  místo  ............ 30 bodů 
2. místo  ............. 27 bodů 
3. místo .............. 25 bodů 
4. místo ............... 23 bodů 
5. místo ............... 21 bodů 
6. místo ............... 19 bodů 
7. místo ............... 17 bodů 
8. místo ............... 15 bodů 
9. místo ............... 13 bodů 
10. místo ............. 11 bodů 
11. místo ............... 9 bodů 
12. místo ................ 7 bodů 
13. místo ................ 5 bodů 
14. místo ................ 3 body 
15. místo ...............  2 body 
16. místo ................. 1 bod 
17. místo ..................1 bod 

 

 
1. místo ............... 19 bodů 
2. místo ............... 17 bodů 
3. místo ............... 15 bodů 
8. místo ............... 13 bodů 
5. místo ...........… 11 bodů 
6. místo ............... 9 bodů 
7. místo ................ 7 bodů 
8. místo ................ 5 bodů 
9. místo ................ 3 body 
10. místo .............  2 body 
11. místo .............. 1 bod 
12. místo ...............1 bod 

 

 
1. místo ............... 9 bodů 
2. místo ................ 7 bodů 
3. místo ................ 5 bodů 
4. místo ................ 3 body 
5. místo ...............  2 body 
6. místo ................. 1 bod 
7. místo ..................1 bod 

 

 
Družstva umístěná na dalších místech budou ohodnocena 1 bodem, pokud se zúčastní 
příslušné soutěže. Při neúčasti na příslušné soutěži bude družstvo ohodnoceno 0 body.  
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STARTY 
 
Start se v obou disciplínách povoluje nízký i vysoký. Při štafetě může první soutěžící startovat 
ze startovních bloků. Pomocník startéra umístí na startu každého soutěžícího v jeho příslušné 
dráze.  Opustí-li soutěžící své místo rukou nebo nohou před odstartováním, považuje se to za 
chybný start. Soutěžící, který zavinil chybný start, je napomenut, zaviní-li soutěžící dva 
chybné starty je štafeta vyloučena z daného pokusu. Rovněž při požárním útoku má družstvo 
možnost jednoho chybného startu, při druhém je tento pokus neplatný. 
Pokus může být opakován, došlo-li k technické závadě překážek, nebo jiného nářadí, které 
poskytl pořadatel. V případě závady na vlastním nářadí se pokus neopakuje.  
Při zjištění neodpovídajícího nářadí je pokus neplatný. 
 
 
 
 
 
FINANČNÍ A MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 
 
Jednotlivé soutěže hradí a materiálně zabezpečí podle finančních možností pořádající sbor ze 
svého rozpočtu. Je možné požádat příslušné orgány a organizace o poskytnutí sponzorských 
darů a příspěvků. 
Závěrečné vyhodnocení Ligy mládeže zajistí Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
Brno-venkov, Moravská hasičská jednota Brno-venkov a ostatní sbory dobrovolných hasičů 
okresu Brno-venkov, dle organizačního zabezpečení příslušného ročníku Ligy mládeže. 
 
ZODPOVĚDNOST, BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ  
 

1. Vedoucí družstva mladých hasičů plně odpovídá za kázeň a bezpečnost členů družstva. 
2. Organizátoři soutěží mladých hasičů jsou povinni připravit materiálně technické 

zabezpečení soutěže a respektovat požadavky bezpečnosti práce. O organizačních 
otázkách jsou povinni v potřebném rozsahu informovat všechny účastníky soutěže 
prostřednictvím organizačního zabezpečení. Organizátor soutěže pozve na soutěž 
zařazenou do Ligy mládeže zástupce Štábu ligy a jejich jména uvede v organizačním 
zabezpečení. 

3. Veškeré zrušení či přesouvání soutěží oznámí organizátor na sekretariáty OSH ČMS a 
MHJ Brno-venkov minimálně 3 týdny před plánovaným termínem soutěže. Případně 
zajistí její zveřejnění na internetových stránkách Ligy. Nově oznámené termíny nesmí 
korigovat s termíny postupových soutěží SH ČMS a MHJ do úrovně okresu ve všech 
kategoriích. (mládeži i dospělí) 
 

4. Pojištění účastníků si zajišťuje vysílající organizace. 
 
POŽÁRNÍ ÚTOK 
 
 
V požárním útoku soutěží 7 členů. Organizátoři soutěže rozhodnou o provádění jednoho nebo 
dvou pokusů. Do hodnocení se započítává lepší z obou pokusů.  
Materiální zabezpečení:   
����  plošina 2 x 2 m zvýšena 10 cm od terénu, případně s podložkou pod přívodní vedení ve 

formě gumových nebo textilních běhounů (podložka nemusí být pro všechna družstva 
jednotná, družstvo může použít i vlastní) 
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����  2 savice o průměru 110 mm x 1,6 m ± 5 cm včetně šroubení s klasickým savicovým 
šroubením  (nikoliv DIN) 

����  1 sací koš o průměru 110 mm se zpětnou klapkou. Umělohmotný sací koš TURBO je 
povolen. 

 
����  2 hadice B 75, min. délka 9,5 m izolované min. plochá šířka hadic = 113 mm 
����  4 hadice C 52, min. délka 9,5 m izolované min. plochá šířka hadic = 79 mm 
����  1 rozdělovač 
����   2 proudnice C 52 max. délka 45 cm včetně půlspojky, (výstřiková hubice průměr 12,5 

mm) 
����  1 motorová stříkačka PS 12 (bez nasazeného víčka na sacím hrdle stroje) s přetlakovým 

ventilem nastaveným na 0,3 MPa (3 atm), jednotný pro všechna družstva - dodá pořadatel. 
Instalaci na PS 12 provede vedoucí družstva nebo jím pověřená osoba. 

����  1 nádrž na vodu s obsahem nejméně 1000 litrů a o výšce 0,8 m 
����  2 terče (dodá pořadatel dle těchto pravidel) 
����  1 hadice B 75 (na odpadní vodu + např. hydrantový nástavec pákový nebo jednotně 

nastavený a zablombovaný) (dodá pořadatel) 
����  7 kusů ochranných přileb pro kategorii mladší i starší 
����  4 hákové klíče (nejsou nutnou součástí) 
Všechny hadicové půlspojky včetně půlspojek rozdělovače a půlspojky na motorové stříkačce 
mohou být osazeny pojistkami proti rozpojení. 
 
Popis základny a rozmístění nářadí 
 
Základnu tvoří plošina o rozměrech 2 x 2 m zvýšená 10 cm od terénu. 
Na plošině je nářadí a motorová stříkačka s napojeným přetlakovým ventilem. Nářadí a 
motorová stříkačka nesmí přesahovat obrysy základny. Mezi ozuby spojek, případně mezi 
čelem závitu koše a čelem šroubení savice, musí být prostor pro proložení archu papíru. 
Veškeré nářadí na základně se může dotýkat, opírat nebo položit na stroj, s vyjímkou zavěšení 
spojky hadice B na přetlakový ventil nebo motorovou stříkačku. U kategorie starší mohou být 
savice i postaveny nebo položeny přes motorovou stříkačku.  
U kategorie mladší je přívodní vedení, mimo sací koš, našroubované na stroj, může tedy 
přesahovat obrysy základny. 
Základna musí být připravena k provedení disciplíny do 5 minut od pokynu rozhodčího 
disciplíny. Rozhodčí může dát pokyn k přípravě základny tehdy, je-li na ní k dispozici 
přetlakový ventil. Při přípravě základny může pomáhat jen vedoucí družstva, po uplynutí 
časového limitu musí opustit prostor plnění disciplíny. U kategorie mladší může pomáhat 
s přípravou základny vedoucí družstva a strojník. 
Startovní čára, vyznačená 10 m od středu základny, je čelem k základně, to znamená je kolmá 
na myšlené prodloužení savicového vedení. (viz. obr. č. 1) 
Na levé straně, v rovině se zadní stěnou základny (při pohledu od základny směrem k terčům - 
viz obr. č. 1) - 2,5 m od středu základny je nádrž s vodou. Nádrž musí být před každým 
útokem plná vody. Po dobu trvání disciplíny musí být nádrž doplňována vodou.    35 m od 
středu základny ve směru útoku je vyznačena hranice (čára stříkání), kterou žádný soutěžící 
nesmí v průběhu nástřiku přešlápnout, ani se ji žádnou částí těla dotknout. 5 m za čárou 
stříkání jsou umístěny terče. Terč je štít o rozměrech 50 x 50 cm, uprostřed s otvorem o 
průměru 50 mm ve výšce 160 cm nad zemí, za kterým je umístěna plechovka s objemem 4 - 5 
litrů. Tam, kde jsou podmínky, mohou být použity mechanické nebo elektronické nástřikové 
terče pro požární sport, případně mohou být použity 2 ks podstavců na plechovky o výšce 
1,5m až 2 m + 2 kusy plechovek. 
 
Provedení útoku 
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Před zahájením útoku nastartuje dospělý strojník motorovou stříkačku. Povel ke startu se dá, 
až když je stroj v chodu. Na signál startéra vybíhá družstvo od libovolné startovní čáry (celé 
družstvo pouze z jedné startovní čáry) k motorové stříkačce, od níž: 
a) Starší kategorie utvoří pomocí dvou savic a sacího koše přívodní vedení, dopravní a útočné 
vedení s použitím dvou hadic B, rozdělovače, dvou hadic C pro první útočný proud a dvou 
hadic C pro druhý útočný proud. 
b) Mladší kategorie na předem utvořené přívodní vedení připojí sací koš a vytvoří dopravní a 
útočné vedení - stejné jako u starší kategorie. 
Sací koš musí být našroubován na savici před ponořením do vodního zdroje a rovněž po 
vyjmutí savice z vodního zdroje do pokynu rozhodčího k odmontování. Do doby ukončení 
pokusu musí být savice sešroubovány. 
 
Útok se může vykonávat libovolným způsobem, hadice se mohou po odstartování spojovat na 
základně, mohou se přenášet, rozvinovat nebo tahat. 
Určený člen soutěžního družstva starší kategorie obsluhuje pod dozorem dospělého strojníka 
motorovou stříkačku a bez přímé pomoci zavodní čerpadlo. Hrozí-li nebezpečí poškození 
stroje, má právo účinně zasáhnout pouze „řádně označená“ osoba (odpovědný vedoucí 
družstva nebo jím pověřená osoba). V případě ohrožení života nebo zdraví má právo 
zasáhnou kterákoliv osoba. V těchto případech se pokus neopakuje. 
V kategorii mladších vykoná obsluhu stroje dospělá osoba  
- pověřená štábem soutěže (stejná pro všechna družstva) v případě jednotného materiálu 

dodaného pořadatelem 
- jednotliví vedoucí družstev či osoby jimi pověřené (každý u svého družstva) v případě 

vlastního materiálu 
 
Vzájemná pomoc členů družstva je povolena (např. vzájemná opora člena o člena, spojování 
hadic apod.).  
Disciplína je ukončena sražením obou plechovek, resp. signalizací obou terčů po naplnění 
obou nádrží vodou. 
 
Rozhodčí: 
 
1 rozhodčí disciplíny  
 rozhodčí (pomocný časoměřič po dobu sání a trvání pož. útoku) 
 startér 
2 rozhodčí  u terčů 
2 časoměřiči 
 pomocník startéra (závodčí na start) 
 zapisovatel 
 
Hodnocení: 
 
Pokus je neplatný, nejsou-li splněny předepsané podmínky pro požární útok: 

a) není-li sací koš přišroubován na savici před ponořením do nádrže a rovněž po          
ukončení útoku a vyjmutí přívodního vedení z vodního zdroje. Pokud je odmontován     
před pokynem rozhodčího, nejsou-li savice do ukončení požárního útoku sešroubovány 
b) nestříká-li útočný proud do svého terče (křížení), nebo pomáhá-li při naplnění terče  
nebo sražení plechovky druhý proud 
c) pomůže-li při plnění disciplíny soutěžícímu družstvu jiná (cizí) osoba 
d) pokud není disciplína splněna do 120 sec 
e) použije-li soutěžící družstvo saponát nebo jiný prostředek k napěnění a tím i rychlejší  
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signalizaci terčů,  
f) pokud soutěžící nedokončí disciplínu s výstrojí a výzbrojí se kterou byla zahájena 
g) pokud při plnění disciplíny není použit všechen materiál, který je pro plnění disciplíny 

předepsán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č.1 

 
 
 
 
Štafeta 4 x 60 m s překážkami 
 
Štafeta se uskuteční v jedné nebo více drahách současně. Každá dráha je 2,5 m široká a je 
rozdělena na 4 úseky po 60 metrech. Dráhy musí být dostatečně povrchově rovné, především 
však bezpečné. O použití travnaté dráhy rozhodne pořadatel, taktéž rozhodne jakým 
způsobem na sebe navazují jednotlivé úseky (v přímce, protisměrným způsobem - člunkově, 
ovál).      
 
Složení soutěžního družstva 
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Družstvo připraví ze svých členů 2 čtyřčlenné štafety. Do hodnocení se počítá lepší z časů 
dosažených oběma štafetami. Každá štafeta má jeden pokus. Soutěží-li na každé z obou drah 
jiné družstvo, musí si pro pokus druhé štafety dráhy vyměnit. 
U obou kategorií může při sedmi členném počtu družstva jeden člen nastoupit dvakrát. 
Soutěžící budou při startu štafety 4 x 60m označeni razítky, aby se vyloučil jejich 
neoprávněný opakovaný start. 
 
Materiální zabezpečení 
 
���� kladina - délka 4 m, šířka 0,18 m, výška 0,80 m od země k povrchu kladiny, 2 ks podpěr, 1 

náběhový a 1 sbíhavý (2 m dlouhý, 0,25 m široký, se vzdáleností latěk po 0,35 m od vrchu 
kladiny) 

���� bariéra - výška 1,50 m šířka 2 m, tloušťka min. 40 mm nebo bariéra s oknem výšky 2 m, 
široká 2m okno velikosti 0,60 x 0,60 m jehož spodní hrana je 1,1 m vysoko od povrchu 
dráhy  

���� přenosný hasicí přístroj -  PHP práškový  6 kg prázdný 
���� 2 hadice C 52 (mohou být i cvičné), min. délka 9,5 m, min. plošné šířky 65 mm ± 3 mm 

spojky DIN nebo ROTT. Družstva smí používat pojistky na koncovky. 
���� 1 rozdělovač (povoleny podpěry do 60 mm od tělesa rozdělovače, všechny tři stejné, 

nástavec spojky ROTT je max. 80 mm dlouhý včetně spojky) 
���� 1 proudnice C - štafetová, minimální délka 0,25 m, minimální hmotnost 0,20 kg 
���� příčné břevno - výška 0,70 m, šířka 1,8 - 2 m,  
����  pevná podložka – rozměry 0,80 x 0,80 x 0,03 m pro odložení PHP 
 
Překážky a jejich umístění 
 
Na prvním úseku ve vzdálenosti 21 m od startu se postaví kladina. Na konci sbíhavého 
můstku se vyznačí ohraničující čára. 
Na druhém úseku ve vzdálenosti 30 m od etapové čáry se postaví bariéra o výšce 1,50 m nebo 
bariéra s oknem pro chlapce v kategorii starší nebo příčné břevno o výšce 0,70 m pro dívky a 
mladší kategorii. 
Na třetím úseku ve vzdálenosti 30 m od etapové čáry se postaví přenosný hasicí přístroj 
(prázdný), 5 m od něj je pevná podložka o rozměrech 0,8 x 0,8 m, nebo vyznačený čtverec o 
rozměrech 0,8 x 0,8 m pro každý pokus zřetelně vyznačen pro postavení PHP. Síla podložky 
je max. 3 cm. 
Na čtvrtém úseku ve vzdálenosti 25 m od etapové čáry jsou postaveny v kotoučích dvě hadice 
C - mohou být i cvičné, směr spojek je libovolný, mezi jejich ozuby musí být prostor pro 
proložení archu papíru. 
45 m od etapové čáry je postaven rozdělovač v základním postavení (ventily nahoru, natočení 
spojek libovolné). 
 
Provedení štafety 4 x 60 m s překážkami 
 
Na pokyn rozhodčího disciplíny se soutěžící dle vlastní dohody rozmístí do jednotlivých 
úseků. Soutěžící v prvém úseku se postaví se štafetou před startovní čáru v libovolném 
postavení. Soutěžící na ostatních úsecích se mohou postavit na začátek rozběhového území. 
Na signál startéra běží soutěžící ke kladině, přeběhne ji a v předávacím území předá štafetu 
druhému soutěžícímu. Ohraničující čára označuje konec sbíhavého můstku. Z důvodu 
bezpečnosti musí být kladina překonána tak, že při sbíhání musí soutěžící minimálně 1 x 
šlápnout na můstek a následně seskočit za ohraničující čáru. Je-li kladina chybně překonána 
(např. pád) soutěžící se může vrátit a kladinu znovu překonat. 
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Soutěžící na druhém úseku převezme štafetu, běží k překážce, překoná ji a v předávacím 
území předá štafetu třetímu. Spadne-li soutěžícímu štafeta při překonávání 
okna/břevna/bariery, musí  se soutěžící vrátit zpět, štafetu vzít a překážku překonat znovu. 
Soutěžící na třetím úseku po převzetí štafety běží k přenosnému hasicímu přístroji, který 
přenese k označenému místu  na které ho postaví a v předávacím území předá štafetu 
čtvrtému soutěžícímu. Pokud PHP spadl před předáním štafety, může se soutěžící ve třetím 
úseku vrátit a znovu jej postavit. 
Soutěžící na čtvrtém úseku po převzetí štafety běží k hadicím, které rozloží a spojí 
libovolným způsobem a v libovolném pořadí (není přesně určeno, který z úkonů se musí 
provést jako první - rozložení nebo spojení), jednu spojku připojí k rozdělovači a na druhou 
připojí štafetovou proudnici. Při napojování hadice na rozdělovač nesmí být tento nesen. 
Spojky musí být spojeny na všechny ozuby a v průběhu plnění disciplíny se nesmí rozpojit. 
S napojenou proudnicí proběhne cílem tak, že viditelně drží buď proudnici nebo hadici. Při 
probíhání cílovou čarou musí soutěžící držet proudnici či hadici pouze v jedné ruce a zároveň 
je nesmí držet za koncovku.  K odpojení proudnice v cíli může dojít až na pokyn rozhodčího. 
Štafeta se v průběhu disciplíny nesmí přenášet v ústech, být hozena a může se předávat jen 
z ruky do ruky. Pro hodnocení chybné předávky je vždy rozhodující postavení proudnice při 
předávce. Při upadnutí štafety při předávce ji může zvednout jen předávající. Nepřekoná-li 
kterýkoliv člen překážku, může se vrátit a znovu ji překonat. 
Čas se měří od signálu startéra soutěžícímu na prvním úseku do proběhnutí soutěžícího na 
čtvrtém úseku cílovou čárou. 
 
Rozhodčí: 
 
1 rozhodčí disciplíny 
3 rozhodčí na předávkách pro jednu dráhu, 2 v případě člunkového uspořádání 
startér 
1 cílový rozhodčí 
pomocník startéra 
2 časoměřiči pro jednu dráhu 
4 etapoví rozhodčí, 2 v případě člunkového uspořádání 
 zapisovatel 
 
Hodnocení 
 

Pokus je neplatný, nejsou-li splněny předepsané podmínky: 
a) Seskočí-li nebo spadne-li soutěžící z kladiny před ohraničující čárou (konec sbíhavého 

můstku) a znovu ji nepřekoná nebo nepřekoná-li jí předepsaným způsobem (např. 
dotyk můstku při sbíhání, nepřekonání překážky s proudnicí),  

b) překážka na druhém úseku může být překonána libovolným způsobem, nesmí však být 
k jejímu překonání použito zavětrovacích vzpěr u bariéry - skok plavmo při překonání 
překážky je zakázán. Skok plavmo se rozumí, že soutěžící proskočí oknem rukama 
napřed bez toho aby se oběma rukama dotkl překážky ( okna). 

c) pokud předepsaný PHP při předání štafety stojí mimo podložku nebo vyznačenou 
plochu - dotýká se země nebo spadl-li před předáním štafety soutěžícímu na čtvrtém 
úseku (spadne-li PHP po předání štafety, pokus je platný), 

d) nespojí-li soutěžící spojky nebo jsou-li spojky zapojeny jen na jeden ozub u spojek 
DIN nebo na dva ozuby u spojek ROTT, nebo se v průběhu disciplíny rozpojí, 

e) spadne-li soutěžícímu štafeta před překážkou, kterou soutěžící následně překoná bez 
této štafety a nevrátí-li se zpět pro štafetu a překážku opět nepřekoná (vrátí-li se 
soutěžící pro štafetu a překážku znovu překoná pokus je platný), 
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f) kříží-li soutěžící dráhu nebo ztěžuje-li plnění disciplíny jinému soutěžícímu ve druhé 
dráze, nebo použije-li sousední dráhu ke zkrácení vzdálenosti, 

g) je-li štafeta - proudnice předána mimo předávací území, zvedne-li štafetu při upadnutí 
při předávce soutěžící, kterému je předávána, je-li při předávání nebo překonání 
překážky hozena nebo přenášena v ústech, 

h) startuje-li ve štafetě kterýkoliv soutěžící dvakrát (neplatí v případě 7 členů v družstvu) 
i) pokud při plnění disciplíny jakýmkoliv způsobem pomůže soutěžícímu družstvu jiná 

osoba,  
j) odpojí-li soutěžící na čtvrtém úseku proudnici v cíli před kontrolou a pokynem 

rozhodčího, nebyla-li připojena vůbec, byla-li při průběhu cílem držena současně 
proudnice i hadice nebo nebyla-li napojená proudnice s hadicí po proběhnutí cílem 
odložena za cílovou čarou, 

k) pokud nářadí zasahuje do druhé dráhy a brání v plnění pokusu v druhé dráze, 
l) pokud soutěžící nedokončí disciplínu s výstrojí a výzbrojí, se kterou byla zahájena, 
m) nepřekoná-li soutěžící překážku.  
n) pokud byl rozdělovač při napojování hadice na něj nesen 
o) neprotne-li soutěžící v případě použití el. časomíry cílový paprsek časomíry 
p) neproběhne-li soutěžící cílem ve své dráze 

 
U štafety 4 x 60m se v případě člunkové předávky rozumí špatnou předávkou překročení čáry 
před uchopením štafety přebírajícím (přešlap). 
 
 
 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
Tato pravidla byla schválena Štábem okresní ligy mládeže Brno-venkov. Nedílnou součástí 
těchto pravidel jsou přílohy, které budou pravidelně aktualizovány před zahájením 
příslušného ročníku Ligy mládeže.  
Příloha č. 1 Seznam družstev mladých hasičů přihlášených do Ligy mládeže.  
Příloha č. 2 Seznam organizací pořádajících jednotlivé soutěže Ligy mládeže s uvedením 
termínu konání a odpovědné osoby.  
Příloha č. 3 Seznam členů štábu ligy. 
Příloha č. 4 Organizační zabezpečení jednotlivých ročníků.  
Příloha č. 5  Povinné součásti pozvánky na soutěž (OZ soutěže) 
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Vzor přihlášky družstva do Okresní ligy mládeže 

OKRESNÍ LIGA MLÁDEŽE BRNO - VENKOV 
                               .......ročník /1.9.201. . - 30.6.201../ 
 
 
Přihláška soutěžního družstva do Okresní ligy mládeže  
/ vraťte nejpozději do 30.6.20..  na OSH SH ČMS Zubatého 1,  614 00 Brno / 
 
 
 
Sbor v   ................................................................................ 
 
 
Přihlašuje do soutěží Okresní ligy mládeže: 
 
 
.................................. družstev mladších žáků 
 
.................................. družstev starších žáků 
 
 
 
 
....................................................                                        ................................................... 
razítko a podpis starosty sboru                             jméno a podpis vedoucího mládeže   
 
 
 
Uveďte úplnou kontaktní adresu, na kterou mají být zasílány propozice a přihlášky  
jednotlivých soutěží Okresní ligy mládeže. 
 
 
 
Jméno a příjmení: ................................................................................. 
 
Adresa a PSČ: ........................................................................................ 
 
Email: ...................................................................................................... 
 
Kontaktní telefon: .................................................................................. 
 
 
 
 
Vzor přihlášky soutěže mládeže do Okresní ligy mládeže 
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OKRESNÍ LIGA MLÁDEŽE BRNO - VENKOV 
                               .......ročník /1.9.200. . - 30.6.200../ 
 
 
Přihláška soutěže mládeže do hodnocení  Okresní ligy mládeže  
/ vraťte nejpozději do 30.6.200.. na OSH SH ČMS Zubatého 1,  614 00 Brno  / 
 
 
 
Sbor v   ................................................................................ 
 
 
Přihlašuje do  Okresní ligy mládeže: 
 
 
Soutěž pořádanou dne .......................................................... 
 
 
v ................................................................................................ 
 
 
 
 
....................................................                                        ................................................... 
razítko a podpis starosty sboru                             jméno a podpis vedoucího mládeže   
 
 
 
Uveďte úplnou kontaktní adresu pro potřeby Štábu ligy mládeže 
 
 
Jméno a příjmení: ................................................................................. 
 
Adresa a PSČ: ........................................................................................ 
 
Email: ...................................................................................................... 
 
Kontaktní telefon: .................................................................................. 
 
 
 
Doporučený vzor seznamu družstva 
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Soutěž konaná dne: .................... v ................................................................. 
 
Seznam soutěžících družstva :(SDH XY).......................................................  
 
Kategorie:.............................................. 
 
    jméno a příjmení                           datum narození              bydliště 
 
1.  ................................................       ................................      .............................................. 
 
2.  .................................................       ................................      .............................................. 
 
3.  .................................................       ................................      .............................................. 
 
4.  .................................................       ................................      .............................................. 
 
5.  .................................................       ................................      .............................................. 
 
6.  .................................................       ................................      .............................................. 
 
7.  .................................................       ................................      .............................................. 
 
8.  .................................................       ................................      .............................................. 
 
9.   ...............................................       ................................      .............................................. 
 
10.  ................................................       ................................      .............................................. 
 
 
Prohlašuji, že družstvo je zdravotně způsobilé k plnění disciplín požárního sportu. 
 
 
    datum:..........................                      podpis vedoucího: ............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha 5. 
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Povinné součásti pozvánky na soutěž zařazenou do hodnocení Okresní ligy mládeže. 

Soutěž mladých hasičů  ………………………………………………. 

Soutěž je pořádána jako součást závodů ….ročníku Ligy mládeže okresu Brno-venkov 

 
Termín :                    …………..  -  mladší a starší žáci 
 
Místo :                      ………………………………… 
 
Časový program :     ….…………...   příjezd a prezence 
                                 ……………….   porada vedoucích 
                                 ………………..  zahájení soutěže 
 
Disciplíny :                požární útok 
                                  štafeta 4 x 60 m  / 2.úsek – ..(uvedení překážky bariéra nebo okno).. / 
 

 

 

Organizační zabezpečení soutěže mládeže zařazené do hodnocení 
Okresní ligy mládeže 
 
Velitel soutěže:   …………………………………….. 

Hlavní rozhodčí:   ……………………………………..  

Rozhodčí disciplíny požární útok:  …………………………………….. 

Rozhodčí disciplíny štafeta 4x 60 m:  …………………………………….. 

Zástupce štábu ligy:   …………………………………….. 

Vedoucí sčítací komise:  …………………………………….. 

Zdravotní služba :  …………………………………….. 
 
 


