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Pravidla Břeclavské hasičské ligy 
v požárním útoku pro rok 2020 

 
Článek I 

Účast na soutěžích a hodnocení 
 

1) Soutěží zařazených do Břeclavské hasičské ligy v požárním útoku (dále jen BHL) se mohou 
zúčastnit všechna hasičská družstva, která se přihlásí do jednotlivých soutěží. 

2) Vyhlašovatelem soutěže je sekce BHL při SH ČMS - OSH  Břeclav. 
3) Hodnocení BHL se provádí v kategoriích MUŽI, ŽENY a JUNIOŘI, jejichž upravená pravidla 

jsou součástí těchto pravidel ČLÁNEK XI. 
4) Do hodnocení BHL budou zařazena všechna řádně přihlášená družstva. 
5) Do hodnocení BHL jsou započítávána i „B“ družstva. První startující družstvo bude při svém 

pokusu označeno hlavním rozhodčím a nastoupí ke kontrole při pokusu druhého družstva. 
6) Za družstvo mužů může nastoupit v mužské kategorii nejvýše jeden člen jiného družstva, 

v ženské kategorii nejvýše dvě členky jiného družstva. V obou kategoriích výhradně v dresu 
svého domovského družstva. Toto pravidlo platí i mezi kategoriemi. Běží-li žena i v mužské 
kategorii, musí zůstat v dresu, v němž soutěž zahájila.  Soutěžící může běžet maximálně 
za dvě družstva na jedné soutěži. Tato skutečnost musí být oznámena na poradě vedoucích 
družstev před soutěží. 

7) Každé soutěžní družstvo před zahájením každého kola odevzdá přihlášku se seznamem 
soutěžících včetně výpůjčky delegátovi (viz. příloha Přihláška – na firesportu). 
 

Článek II 
Provedení požárního útoku 

 
1) Dle platné Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy (dále jen SHS) a těchto 

Pravidel BHL. 
2) Terče nástřikové nebo sklopné, přes otvor o průměru 50 mm. 
3) Čas měřen elektronickou časomírou s přesností na 2 desetinná místa. Spuštění časomíry 

výstřelem ze startovací pistole. Jiný způsob měření není možný. 
4) Při závadě na časomíře se pokus opakuje bez podání protestů. 
5) Displej časomíry je pouze orientační. 
6) Vedoucí družstva má možnost si neprodleně po ukončení pokusu svého družstva ověřit 

dosažený čas a jeho zápis u časoměřičů. 
7) Startování: 

a. dle platné SHS, 
b. po ukončení přípravy (uplynutí času na přípravu nebo předaní družstva rozhodčím 

na podlážce startérovi) nemůžou soutěžící již opustit startovací prostor. Dojde-li 
k pádu vybavení po ukončení přípravy, nesmí se provádět oprava. V případě, že by 
hrozilo zničení stroje (pád nářadí na ovládání stroje), smí jeden člen družstva 
(případně vedoucí družstva) tomuto zničení zabránit. Oprava nářadí není možná ani 
v případě chybného startu a jeho opakování. Je-li v průběhu startování nutný zásah 
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do časomíry (přebíjení pistole apod.) muže startér povolit členovi družstva, případně 
vedoucímu družstva dočasné vypnutí stroje. 

8) Muži 3B + 2 x 2C, ženy 2B + 2 x 2C, pokud není soutěži udělena výjimka. 
9) Spoje hadic a savic se nesmí dotýkat, mezi těmito spoji musí volně projít arch papíru. 
10) Při stříkání smí být proudnice (včetně spojky hadice) opřena o zem. 
11) Čára nástřiku je nedotknutelná a to po celou dobu plnění pokusu. 
12) Družstvo může požádat před svým pokusem rozhodčího na koši a savici, aby mu v průběhu 

jeho pokusu nebyla doplňována voda. Dojde-li v takovém případě voda před ukončením 
daného pokusu nebo před uplynutím maximální doby, kterou má družstvo na provedení svého 
pokusu dle SHS, bude pokus hodnocen jako neplatný. 

13) Pořadatel určí v propozicích počet kol, která budou na soutěži dodržena. Pokud bude na 
soutěži více jak 20 soutěžních družstev v jedné kategorii, bude probíhat soutěž jednokolově. 

14) Doba přípravy na základně je stanovena na dobu 3 – 5 minut (platí pro jednokolovou soutěž).  
Při dvoukolové soutěži je doba přípravy na základně stanovena na 3 - 4 minuty (určí pořadatel 
před soutěží). Tento čas započne běžet od doby, kdy bude na základnu připravena požární 
stříkačka. Zbytek týmu se může ke svému pokusu připravovat již od odpojení hadice „B“ od 
stroje týmu předešlého.  

15) V případě špatně provedeného (ulitého) startu, má družstvo možnost jednou tento start 
opakovat. 

16) Při plnění disciplíny nemusí mít družstvo jednotnou spodní část ústroje a jednotnou přilbu. 
17) Pořadí týmů je určeno dle rezervace na FIRESPORTU. Při změně v pořadí týmů je možnost 

vyměnit pouze družstvo za družstvo. Při dvoukolových soutěží musí být zachováno stejné 
pořadí družstev v obou kolech.   

18) Družstvu, které přijede v průběhu druhého kola soutěže, nebude umožněno provést pokus 
z prvního kola a opačně. 
 

Článek III 
Technické podmínky 

 
1) Dle platné SHS a těchto Pravidel BHL. 
2) Útočné vedení „C“ – plošná šířka min. 65 mm +- 2mm, délka min. 19 m. 
3) Dopravní vedení „B“ - plošná šířka min. 100 mm +- 2mm, délka min. 19 m. 
4) Sací koš 110 mm s funkční klapkou, ochranná mřížka s velikostí oka max. 10 x 10 mm. 
5) Rozdělovač s funkčními uzávěry. 
6) Požární stříkačka vycházející ze stroje schváleného typu bez viditelných úprav, se zpětnou 

klapkou a funkčními kulovými uzávěry na rozvaděči čerpadla. Stroj může být v chodu. Nejsou 
povoleny úchyty (např. pro zachycení savice). Povoluje se použití savicového nástavce. 

7) Družstvo smí při provádění požárního útoku použít vlastní přetlakový ventil schváleného typu. 
Tato skutečnost musí být oznámena na poradě vedoucích družstev před soutěží. 

8) Proudnice C vlastní, průměr výstřikové trubice 12,5 - 13 mm +-0,1mm 
9) Podložka pod savice se může používat pouze hladká a rovná (bez výřezů a úchytů) max. 

1x1m. 
10) Před přípravou k soutěžnímu pokusu bude na vyhrazeném místě provedena přejímka 

soutěžního materiálu jednotlivých družstev. Jednotná měřidla pro měření šířky hadic 
a průměru proudnic dodá Rada BHL. 

11) Značky na dráze budou jednotné a zajistí je pořadatel před začátkem soutěže. Rozmístění 
značek je po 18 m pro mužskou kategorii a po 17,5 m pro ženskou kategorii. 

12) Podlážka (základna) musí být opatřena bočními stěnami po celém svém obvodu. 
13) Pokud není pevný povrch pod základnou (asfalt, beton, tartan, dlažba), musí být v okolí 

základny koberec minimálně jeden metr na všechny strany ve stejné šířce až za káď. 
Ten musí být uchycen a zajištěn proti ohrožení a omezení závodníků. 
 
 

Článek IV 
Vedoucí družstva 

 
1) Práva a povinnosti vedoucího družstva dle platné SHS. 
2) Vedoucí družstva označený vestou může stát poblíž soutěžního stroje a v případě nutnosti 

zasáhnout, avšak až po startu družstva. V případě takového zásahu je pokus družstva 
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hodnocen jako neplatný pokus. U družstev žen může vedoucí pomáhat pouze při přípravě 
soutěžního stroje na základně, to znamená, že nesmí chystat jiný materiál. 

3) Vesta bude dodána radou BHL. 
 

 

Článek V 
Rozhodčí 

 
1) Rozhodčí pro soutěž zajišťuje pořadatel soutěže. 
2) Minimální počet rozhodčích – 1 hlavní rozhodčí, 1 rozhodčí na přejímce materiálu, 1 rozhodčí 

na podlážce, 1 rozhodčí savice + koš, 1 rozhodčí stříkací čára 1 startér. 
3) Funkci rozhodčího na podlážce smí výjimečně vykonávat hlavní rozhodčí. 
4) Rozhodčí budou ve vycházkovém stejnokroji, nebo označeni vestou (dodá rada BHL). 

 

Článek VI 
Protesty 

 
1) Podávání protestů dle platné SHS. 
2) Časový limit pro podání odvolání dle platné SHS. 
3) V případě sporných otázek, které neupravuje platná SHS ani tato pravidla, se svolá k řešení 

Rada BHL. 
4) Kauce za podání protestu činí 500,- Kč. V případě neuznání protestu propadá kauce 

ve prospěch BHL. 
 

Článek VII 
Rada BHL 

 
1) Má funkční období 1 rok. 
2) Každý z členů Rady, předseda, místopředseda mají jeden hlas. 
3) Je složena ze zástupců sborů pořádajících soutěž zařazenou do bodování BHL v roce 2020 

(vč. těch, kteří chtěli pořádat a kvůli Covid 19 nepořádali) a zástupců sborů, jejichž alespoň 
jedno družstvo se zúčastnilo minimálně 6 soutěží zařazených do bodování BHL v roce 2019. 
K členství je nutné splnění jedné z uvedených podmínek. Pokud sbor splní obě podmínky, 
bude mít pouze jednoho zástupce v Radě BHL.  

4) Rada volí každý rok neprodleně posvém ustavení předsedu a místopředsedu Rady BHL. 
Předsedou a místopředsedou Rady BHL může být zvolen člen Rady BHL nebo třetí osoba 
navržená jakýmkoliv členem Rady BHL. Bude-li předsedou nebo místopředsedou zvolen člen 
Rady BHL, nastoupí na jeho uvolněné místo člena Rady jiný zástupce téhož sboru.  

5) Činnost Rady BHL se řídí schválenými pravidly. Pro daný ročník BHL 
6) Spravuje finanční prostředky BHL, které jsou každoročně při slavnostním vyhlášení výsledků 

daného ročníku BHL rozděleny do cen pro ohodnocená družstva. 
7) Má právo vyžadovat na pořadateli odstranění drobných nedostatků před zahájením soutěže. 
8) Všichni členové Rady BHL musí být proškoleni v pravidlech požárního sportu a pravidel BHL 
9) Zajišťuje zveřejnění propozic 14 dní před soutěží, výsledků soutěží a průběžného pořadí BHL 

v regionálních médiích a na internetu. 
10) Deleguje na každý závod zařazený do BHL jednoho svého člena, který se zúčastní vyhlášení 

výsledku soutěže a provede s velitelem soutěže kontrolu účasti na tomto vyhlášení, eviduje 
pozdní příjezdy a dřívější odjezdy. Dále provede veškeré další administrativní úkony, 
které vyžadují Pravidla BHL. 

11) Přeměří před začátkem soutěže značky dle čl. III odst. 11. těchto pravidel. 
12) Rada BHL má právo rozhodnout o anulování výsledků soutěže, případně rozhodnout o jejím 

nezařazení do následujícího ročníku BHL pokud pořadatel nesplní stanovené podmínky. 
13) Rada BHL má právo vyřadit z celkového hodnocení BHL družstvo, které svým jednáním hrubě 

porušilo pravidla BHL. 
14) Rada BHL rozhodne o regulérnosti soutěže. 
15) Rada BHL může udělit výjimku z pravidel pro pořádání soutěže. 
16) Členy Rady BHL pro rok 2020 jsou: 

Předseda:   Ing. Lucie Stiburková – SDH Tvrdonice 
 Místopředseda:  Jaroslav Mandák - SDH Pasohlávky 

                            Soňa Pavelková – SDH Poštorná 
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Členové:  Lukáš Badin - SDH Jezeřany-Maršovice 
  Matěj Bajger - SDH Tvrdonice 
  Jiří Holeček - SDH Moutnice 
  Tomáš Ondráček - SDH Lanžhot 
  Stanislav Ševc  - SDH Kobylí 
  Ing. Slavomír Lačňák - SDH Hovorany 

  Josef Drabálek - SDH Šaratice 
  Jakub Valuch - SDH Prušánky 
  Ludovít Vámoš - DHZ Skalica Schaeffler 

  Veronika Mrázková - SDH Křenovice 
 
 

Článek VIII 
Termíny a místa konání soutěží 

 
1) Do hodnocení BHL bude zařazeno celkem 5 soutěží. 
2) Tyto soutěže budou vybrány hlasováním na výroční členské schůzi BHL. 
3) Každý žadatel je povinen představit stručnou prezentací svoji soutěž na výroční členské 

schůzi BHL. V případě, že žadatel soutěž nepředstaví, nebude jeho kandidatura přijata. 
 

Článek IX 
Hodnocení jednotlivých soutěží 

 
Družstva umístěná v jednotlivých soutěžích obdrží body do celkového hodnocení BHL takto: 

 

Umístění 
Počty bodů 

muži ženy 

1. místo 15 8 

2. místo 12 5 

3. místo 10 3 

4. místo 8 2 

5. místo 7 1 

6. místo 6 1 

7. místo 5 1 

8. místo 4 1 

9. místo 3 1 

10. místo 2 1 

11. místo a dále 1 1 

 
1) O umístění rozhoduje dosažený čas. 
2) Při dosažení stejného času se umístí družstva na stejném místě a získají stejný počet bodů. 
3) Družstva na bodovaných místech jsou povinna zúčastnit se vyhlášení výsledků v minimálním 

počtu 4 členů jednotně oděných v domovských dresech nebo v jiném domovském stejnokroji, 
a to po celou dobu vyhlášení (pro lepší kontrolu účasti na nástupu vystoupí tito 4 členové při 
vyhlášení výsledků svého družstva před ostatní nastoupená družstva). V případě bezdůvodné 
neúčasti na vyhlášení výsledků, nebo jeho opuštění v průběhu vyhlášení ztrácí družstvo 
získané body. Svoji případnou neúčast a důvod je družstvo povinno oznámit před tímto 
vyhlášením delegátovi Rady BHL.  

4) Při nepříznivém počasí na soutěžích je týmům povoleno vystoupit v nesjednoceném úboru, 
vždy však v minimálním počtu 4 členů z týmů. 

5) Jestliže družstvo nedokončí pokus, nebo bude klasifikován jako neplatný, 
nebo diskvalifikován, neobdrží žádný bod.  
 

Článek X 
Celkové hodnocení BHL 

 
1) Do celkového hodnocení se započítávají výsledky daného družstva ze všech soutěží. 
2) Do celkového hodnocení budou zařazena a finanční odměnu dostanou pouze družstva, 

která absolvovala nejméně 3 soutěže BHL stávajícího ročníku. 
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3) Vítězí družstvo s nejvyšším počtem bodů. 
4) Při rovnosti bodů rozhoduje počet lepších umístění. 
5) Vítězná družstva obdrží putovní poháry se štítkem s názvem vítězného družstva a rokem 

konání. 
6) Putovní poháry budou v držení daných družstev do vyhlášení výsledků následujícího ročníku. 
7) Putovní poháry zůstávají trvale v majetkem BHL po celou dobu trvání BHL až do jejího 

případného zániku. V případě zániku přechází do majetku OSH Břeclav. 
8) Družstva na 1. - 3. místě obdrží poháry a medaile za umístění. Družstva mužů obdrží na 4. až 

10. místě věcný dar (pohár) a na 1. až 15. diplom. Družstva žen obdrží na 4. a 5. místě věcný 
dar (pohár) a na 1. až 10. diplom. 

9) Vyhlášení a přebírání cen se musí účastni družstvo minimální počtu 5 členů po celou dobu 
vyhlašování. V případě přítomnosti méně jak 5 členů bude družstvo zařazeno do celkového 
výsledku BHL, ale bez nároku na věcnou nebo finanční cenu. 

10) Předávání cen se uskuteční na slavnostním vyhlášení BHL. 

11) Mezi ohodnocená družstva budou rozděleny finanční prostředky BHL dle následujícího klíče: 

Umístění Odměna muži (%) Odměna ženy (%) 
 

1. místo   19 12 

2. místo  15 9 

3. místo  12 7 

4. místo 9 5 

5. místo  7 0 

6. místo  5 0 

 
*Závěrečné vyhlášení, vč. rozdělení cen bude řešeno v průběhu ročníku ligy s ohledem na  
probíhající ,,epidemii,, SarsCov2 (Covid 19). 

 

Článek XI 
Junioři 2020 

1) První ročník zařazený do BHL, bude probíhat při těchto kolech: 
5. 7. Lanžhot 
25. 7. Kobylí 

1. 8. Prušánky 
9. 8. Poštorná 

15. 8. Hovorany 
 

2) Dle platných pravidel BHL pro rok 2020 a platných směrnic PS s úpravou. 
3) Smíšená družstva (bez penalizace). V jednotlivých družstvech není omezen počet děvčat 

a chlapců. 
4) Věková kategorie 14 – 18 let (včetně). V družstvu podle pravidel PS pro dorost, mohou 

být dva členové ve věku 13 let. Soutěžící musí mít na jednotlivých soutěžích členské průkazy 
a na vyžádání rozhodčího musí být předloženy ke kontrole věku. V případě, že průkaz mít 
nebudou, nemusí být družstvo připuštěno k soutěži. 

5) Družstvo běží vždy na 2B. Pořadatel zajistí příslušný přetlakový ventil, s nímž družstva budou 
soutěžit. 

6) Startovné určuje pořadatel v rozsahu 0 – 100 Kč.  
7) Za každý tým odpovídá vedoucí družstva, který musí být starší 18 let.  
8) Za družstvo juniorů může nastoupit v juniorské kategorii nejvýše jeden člen jiného 

juniorského družstva. Půjčování mezi kategoriemi mužů a žen není nijak omezeno. 
Je zachováno pravidlo, že soutěžící může běžet maximálně za dvě družstva na jedné 
soutěži. V kategorii juniorů může běžet jeden člen starší 19 let. Toto je povoleno pouze 
na postech koš, saní a stroj.    

9) Je na pořadateli zdali soutěž juniorů zařadí před, po, mezi nebo v soutěží žen. 
Pro dostatečný oddech ženských družstev při dvoukolových soutěžích je doporučeno zařadit 
týmy juniorů v návaznosti na první kolo žen, tj. všechny ženská družstva odběhnout první 
kolo, naváže se juniory a následně proběhnou druhá kola. 

10) Pořadatel je povinen zajistit přihlašování jednotlivých týmů na stránce firesportu. Pravidla 
přehazování pořadí týmů platí dle Pravidel BHL pro rok 2020. 

11) V rámci jednotlivých kol, jsou juniorské týmy vyřazeny ze soutěže soustřiku.  
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12) Do hodnocení BHL budou zařazena všechna řádně přihlášená družstva juniorů.  
Tato družstva budou vyhodnocena v rámci celkového poháru na galavečeru BHL. 
V tomto případě budou týmy bodovány podle kategorie žen, tedy: 

 
 

Umístění 
Počet bodů 

Junioři 

1. Místo 8 

2. Místo 5 

3. Místo 3 

4. Místo 2 

5. Místo 1 

6. Místo 1 

7. Místo 1 

8. Místo 1 

9. Místo 1 

10. Místo 1 

11. místo a dále 1 

 
13) Do celkového hodnocení se započítávají výsledky daného družstva ze všech soutěží 
14) Do celkového hodnocení budou zařazena všechna družstva, která se účastnila libovolného 

počtu kol pořádaných v rámci BHL. 
15) Vítězí družstvo s nejvyšším počtem bodů. 
16) Při rovnosti bodů rozhoduje počet lepších umístění.  
17) Družstva na 1. – 3. místě obdrží poháry a věcný dar. *Závěrečné vyhlášení, vč. rozdělení cen 

bude řešeno v průběhu ročníku ligy s ohledem na probíhající ,,epidemii,, SarsCov2 
(Covid 19). 

18) Vyhlášení a přebírání cen se musí účastnit družstvo v minimálním počtu 4 členů po celou 
dobu vyhlašování.   

19) Předávání cen se uskuteční na slavnostním vyhlášení BHL.  
 

 
Článek XII 

Soutěž o nejvyrovnanější sestřik ligového kola 
 

1) O umístění rozhoduje nejlepší vyrovnanost sestřiků levého a pravého terče každého družstva 
během jednoho pokusu na jedné soutěži. 

2) V soutěži vyrovnanosti sestřiků budou hodnoceny kategorie muži a ženy společně.  
3) Jestliže družstvo nedokončí pokus, nebo bude klasifikován jako neplatný, 

nebo diskvalifikován, neobdrží žádný bod. 
4) V případě dvoukolové soutěže bude družstvu do hodnocení vyrovnanosti sestřiku počítán 

jen pokus s lepším celkovým časem. 
5) Při dosažení stejného  sestřiku dvou družstev o umístění rozhodne lepší dosaženy čas 

nehledě na kategorie. 
6) Družstvo, které zvítězilo na dané soutěži je povinno zúčastnit se vyhlášení výsledků 

v minimálním počtu 4 členů jednotně oděných v domovských dresech nebo v jiném 
domovském stejnokroji, a to po celou dobu vyhlášení (pro lepší kontrolu účasti na nástupu 
vystoupí tito 4 členové při vyhlášení výsledků svého družstva před ostatní nastoupená 
družstva). V případě bezdůvodné neúčasti na vyhlášení výsledků, nebo jeho opuštění v 
průběhu vyhlášení ztrácí družstvo získané body. Svoji případnou neúčast a důvod je družstvo 
povinno oznámit před tímto vyhlášením delegátovi Rady BHL. 

7) Vítězné družstvo obdrží hodnotnou cenu, která bude uvedena v propozicích soutěže. 
8) Družstva umístěná v jednotlivých soutěžích (ligových kolech) obdrží body do celkového 

hodnocení BHL takto: 
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Umístění Počty bodů 

1. místo 15 

2. místo 12 

3. místo 10 

4. místo 8 

5. místo 6 

6. místo 5 

7. místo 4 

8. místo 3 

9. místo 2 

10. místo 1 

 

Článek XIII 
Soutěž o nejvyrovnanější sestřiky ligy 

    
1) Do celkového hodnocení se započítávají výsledky daného družstva ze všech soutěží. 
2) Do celkového hodnocení budou zařazena družstva, která absolvovala nejméně 4 soutěže 

BHL stávajícího ročníku. 
3) Vítězí družstvo s nejvyšším počtem bodů. 
4) Při rovnosti bodů rozhoduje počet lepších umístění. 
5) Vítězné družstvo obdrží pohár se štítkem s názvem vítězného družstva a rokem konání. 
6) Vyhlášení a přebírání cen se musí účastni družstvo minimální počtu 5 členů po celou dobu 

vyhlašování. 
Předávání cen se uskuteční na slavnostním vyhlášení BHL. *Závěrečné vyhlášení, vč. rozdělení cen 

bude řešeno v průběhu ročníku ligy s ohledem na probíhající ,,epidemii,, SarsCov2 (Covid 19). 
 

 
Článek XIV 

Povinnosti pořadatelů soutěží 
 

Složit před zahájením ročníku paušální poplatek 2 000,- Kč na účet OSH Břeclav číslo účtu 
203041486/0300 (do poznámky pro příjemce napsat název  SDH a „registrace závodu v BHL“) 
nejpozději do 14 dnů od schválení pravidel.  

1) Přijmout do soutěže všechna řádně přihlášená družstva. 
2) Provést vyhlášení výsledků soutěže do 30 minut po skončení posledního požárního útoku. 
3) Po skončení soutěže předat výsledkovou listinu Radě BHL. 
4) Nejpozději 3 týdny před konáním soutěže zaslat Radě BHL propozice na určenou elektronickou 

adresu. V případě, že nebude tato podmínka splněna, bude soutěž vyloučena z BHL a bude 
postupováno obdobně jako v případě uvedeném v Článku VII odstav12. 

5) Propozice musí výslovně obsahovat informace o času zahájení a ukončení registrace družstev, 
o času zahájení (nástup družstev) a o času startu první kategorie. Čas ukončení registrace 
družstev může být v odůvodněných případech a za souhlasu delegáta rady BHL posunut o 
přiměřenou dobu. Tímto důvodem může být například závada na technickém vybavení 
pořadatele, nepříznivé povětrnostní podmínky pro zahájení nástupu, nízký počet přihlášených 
družstev. 

6) Propozice mohou být měněny jen z vážných důvodů a jejich změna musí být neprodleně 
oznámena předsednictvu Rady BHL. Další postup v těchto případech bude řešen 
předsednictvem Rady BHL a stanovisko o rozhodnutí bude sděleno na firesport.eu a na 
stránkách OSH Břeclav. 

7) Jmenovat osobu zodpovědnou za organizační průběh soutěže - velitele soutěže, která bude řešit 
sporné otázky s hlavním rozhodčím a Radou BHL. 

8) Vytyčit 2 úseky pro měření délky hadic (19 m) a prostor pro přejímku materiálu. 
9) Opatřit dráhu značkami dle čl. III odst. 11. těchto pravidel. Značky musí být umístěny 

viditelně, nesmí bránit v pokusu soutěžícím družstvům a ohrožovat bezpečnost. 
10) Zajistit trať proti vstupu diváků v průběhu plnění požárních útoků. 
11) Podřídit se požadavkům, které plynou ze smluv podepsaných mezi BHL a sponzory. K tomu se 

zaváže podepsáním smlouvy s BHL. Ve smlouvě jsou zahrnuty i sankce za nedodržení 
podmínek. V případě, že pořadatel nepodepíše smlouvu s BHL, nebude jeho soutěž zařazena 
do bodování BHL a automaticky jej nahrazuje kandidátská soutěž s nejvyšším počtem hlasů. 
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12) Všechna kola probíhající v rámci BHL jsou pojištěny pro případ zranění nebo smrti třetích osob 
a proti škodám způsobeným třetím osobám, tj. všem osobám, které v daný okamžik nesoutěží 
na dráze, hromadně pod HVP (Hasičskou vzájemnou pojišťovnou). 

13) Na všechny tiskoviny související se soutěží uvádět loga sponzorů BHL. 
14) Zajistit opravu nebo výměnu časomíry do 60 min od vzniku závady. 

 
Článek XV 

Delegát BHL 
 

Delegát je zástupce z Rady BHL, který kontroluje hladký průběh soutěže. 
Povinnosti delegáta 
 

1) Po celou dobu soutěže je k dispozici, viditelně označen páskou. 
2) Přeměří dráhu, zkontroluje zatížení terčů, správné rozmístění značek (muži, ženy, junioři). 
3) Kontroluje nástupy (hlídá si omlouvání týmů, vystoupení týmů ve správném počtu dle Pravidel 

BHL pro daný rok, přihlášky vč. půjčování). 
4) Vyplňuje zápis ze soutěže. 
5) Kontroluje povinnosti pořadatelů – banery, nahrávka. 
6) Seznámí rozhodčí na poradě velitelů s pravidly ligy. 
7) Při viditelném porušení pravidel udělá zápis a prodiskutuje toto porušení s hlavním rozhodčím. 

 
Delegáti na jednotlivá kola BHL: 
 

Soutěž Delegáti 

Lanžhot Drabálek, Pavelková 

Kobylí Lačňák, Mandák 

Prušánky Stiburková, Vámoš 

Poštorná Bajger, Valuch 

Hovorany Svoboda, Badin 

 
Článek XVI 

Závěrečná ustanovení 
 

1) Rezervaci startovních čísel na jednotlivé soutěže lze spustit nejdříve 14 dní před konáním 
soutěže. Pokud pořadatel v propozicích nestanoví jinak, bude automaticky spuštěna 
rezervace na webových stránkách Firesportu a to 14 dní před soutěží. Rezervace se 
automaticky aktivuje příslušný den ve 20 hodin. 

2) Jediným oficiálním informačním kanálem BHL jsou internetové stránky firesport.eu. Informace 
uvedené mimo tento oficiální kanál, například facebook BHL, facebook pořadatele, nemohou 
být považovány za oficiální.  

 
*Závěrečné vyhlášení, vč. rozdělení cen bude řešeno v průběhu ročníku ligy 

s ohledem na probíhající ,,epidemii,, SarsCov2 (Covid 19). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Poštorné, dne 19. 6. 2020.

    
   


