PRAVIDLA GRAND PRIX OKRESU HODONÍN V POŽÁRNÍM ÚTOKU 2019
Grand Prix okresu Hodonín v požárním útoku 2019 (dále jen „GPHO“) se skládá z 12 pohárových
soutěží, uvedených v příloze č.1. Soutěže jsou vyhlášeny v kategorii muži a ženy. Není-li v těchto
pravidlech uvedeno jinak, řídí se soutěže GPHO platnými Směrnicemi hasičských sportovních soutěží.

1. OKRESNÍ ODBRONÁ RADA GRAND PRIX HODONÍN
GPHO bude řídit sedmičlenná Okresní odborná rada Grand Prix (dále jen OORGP), viz příloha č.2.

1.1. Práva OORGP
1.1.1. Vyžadovat po pořadateli odstranění zjištěných nedostatků. V případě neodstranění závažných
nedostatků má právo rozhodnout o nezapočítání dané soutěže do GPHO bez náhrady.
1.1.2. V případě nezpůsobilosti terénu bez zavinění pořadatele (např. povodně, několika denní déšť,
apod.) musí po dohodě s pořadatelem zvolit nový termín soutěže.
1.1.3. Odebrat body za umístění družstvu, které nesplní podmínky dané pravidlem o půjčování, ve
spolupráci s hlavním rozhodčím.
1.1.4. Neudělit body na dané soutěži, pokud nebude podepsána výsledková listina hlavním rozhodčím
i OORGP, (tj. nebude s výsledkovou listinou souhlasit hl. rozhodčí i OORGP).
1.1.5. Práva a povinnosti rozhodčích nejsou těmito pravidly dotčena.
1.1.6. Při závadě časomíry rozhoduje o dalším průběhu soutěže.

1.2. Povinnosti OORGP
1.2.1. Zkontrolují celou trať, její celkovou délku a parametry, všechny rozměry (startovací a cílová
čára, základny, káď, značky. Umístění, výška, ukotvení, funkčnost a tuhost terčů, místo měření
hadic).
1.2.2. Průběžně kontroluje dodržování povinností družstev i pořadatelů, upozorňuje na případné
nedostatky. Kontroluje časový plán soutěže (nástupy, přestávky apod.) Dává podnět k jednání
Rady. Konrola proběhne před zahájením každé kategorie.
1.2.3. V případě že alespoň jeden terč neprojde kalibrací, tzn. po použití kalibru dojde k sepnutí terče,
je pořadatel povinen do 1 hodiny zajistit náhradní terč/e nebo provést opatření, aby terč/e
kalibrací prošly.
1.2.4. Minimálně 3 členové rady musí podepsat výsledkovou listinu.
1.2.5. Být přítomen po celou dobu konání soutěže GPHO v nadpoloviční většině členů OORGP.

2. ORGANIZACE LIGY
O zařazení soutěže do GPHO a o změnách pravidel hlasují zástupci prvních 10 týmů kategorie muži
a prvních 5 týmů kategorie ženy uplynulého ročníku GPHO a nově žádajících pořadatelů pro následující
ročník GPHO. Do celkového hodnocení GPHO získávají body pouze družstva přihlášená do GPHO.
Podmínkou zařazení do bodování GPHO je zaplacení vstupního poplatku ve výši 1000,- Kč. Také
pořadatel je povinen zaplatit vstupní poplatek ve stejné výši, pokud nepřihlásí nejméně jeden tým do
bodování GPHO. Body do seriálu GPHO se započítávají až od chvíle zaplacení vstupního poplatku.
Poplatky se platí delegátovi OSH.

3. ORGANIZACE SOUTĚŽE
Soutěž bude probíhat jednokolově, pokud počet přihlášených družstev do porady velitelů
přesáhne 25. Pokud bude počet přihlášených družstev nižší rozhoduje o dvoukolé soutěži pořadatel.
Do bodování ligy je zařazeno okresní kolo v požárním sportu. Body do GPHO jsou udělovány na základě

pořadí v požárním útoku dle standardního bodování GPHO. Podmínkou pro udělení bodů z této soutěže
je účast družstva na závěrečném nástupu.

3.1. Podmínky účasti
3.1.1. Soutěže se mohou zúčastnit družstva, která se prezentují nejpozději do konce dané kategorie a
zaplatí startovné ve výši 150,- Kč.
3.1.2. V případě že bude soutěž dvoukolová a družstvo se přihlásí do konce první kola, může startovat
v obou kolech. V jiném případě startuje pouze v kole druhém.
3.1.3. Každé soutěžní družstvo odevzdá při prezenci vyplněnou přihlášku (viz příloha č.3) opatřenou
podpisem zástupce vysílající organizace.
3.1.4. Žádný soutěžící na jedné soutěži nesmí startovat více jak ve dvou družstvech.
3.1.5. Kontrola startujících členů družstva bude provedena vyfotografováním družstva na přípravné
startovní čáře bezprostředně před startem požárního útoku. Fotografování zajišťuje pořadatel.
3.1.6. Každé družstvo má během soutěžní sezony nárok 5x odjet ze soutěže před závěrečným
nástupem, tento odjezd musí být nahlášen na poradě velitelů zástupci OORGP.

3.2. Půjčování
3.2.1. Výpůjčky budou nahlášeny pomocí vyplněného Záznamu o půjčení závodníka viz příloha č. 4.
3.2.2. Za každé půjčování je povinno půjčující družstvo uhradit OORGP na dané soutěži poplatek
150,- Kč.
3.2.3. Družstvo si může půjčit soutěžícího během celé sezony GPHO max. 6x.

4. TECHNICKÉ PODMÍNKY
4.1.1. Trať je rozdělena na úseky po 18m (v ženské kategorii 17,5m) měřeno od středu základny k čáře
sestřiku. Startovní čára je zpravidla jen boční
4.1.2. Závada světelné signalizace terče není důvodem k opakování pokusu.
4.1.3. Základna má ze všech 4 stran zakrytá čela. Pokud se soutěž koná na trávě doporučuje se
pořadateli umísti kolem základny koberec, aby byla zajištěna regulérnost pro všechna družstva.
4.1.4. Vedoucí družstva bude označen reflexní vestou, kterou dodá OORGP a v kategorii žen může
pouze pomoci s přípravou motorové stříkačky na základně.
4.1.5. Musí být použity sklopné terče.

4.2. Stroj
4.2.1. Přenosná požární stříkačka s funkčními klouby a funkční klapkou schváleného typu. Kombinace
motorů a čerpadel není možná. Stroj musí vizuálně odpovídat schválenému typu. Úpravy
spojené s hlavou motoru (např. osmikanálová hlava) a jeho sáním se umožnují, avšak karburátor
a jeho ovládání musí být umístěno na původním místě. Libovolné výfukové potrubí musí
procházet vývěvou a musí vyúsťovat na původním místě

4.3. Sací vedení
4.3.1. Savice - délka 2,5 metru ± 0,05 m bez tvarových podložek, se šroubením o průměru 110 mm
4.3.2. Koš s funkční klapkou, jejíž ovládání je umístěno vně pláště vycházející ze schváleného typu. Na
základě vystaveného dokladu o shodě je možné také použít plastový koš produkce společnosti
FLÍDR s.r.o. s typovým označením S-110 TURBO. Maximální světlost oka je 10x10mm.
4.3.3. Koš musí být našroubován na savici nad hladinou před ponořením do vody.
4.3.4. Savice nemusí být v průběhu disciplíny ani po jejím dokončení spolu sešroubovány.
4.3.5. Podložka pod savice se může používat pouze hladká, rovná, bez výřezů o max. tloušťce 10 mm.

4.4. Útočné vedení
4.4.1. Hadice C o plošné šířce min. 65 mm, hadice B o plošné šířce min. 100 mm.
4.4.2. Šířky všech hadic se kontrolují před provedením pokusu rozhodčím přípravné základny a vždy
pouze přípravkem, který dodá rada.
4.4.3. Délku jedné hadice kontroluje rozhodčí ihned po ukončení pokusu. Tento úkon provádí společně
s rozhodčím v plné režii pracovní četa soutěže bez jakéhokoli zásahu soutěžících.
4.4.4. Proudnice o průměru výstřikové trubice 12,4 - 13mm.
4.4.5. Úprava koncovek povolena.

5. PŘÍPRAVA A PROVEDENÍ DISCIPLÍNY
Délka přípravy k pokusu je 5 minut. Ozuby půlspojek (i koncovka savice - koš) nesmí být do sebe
zasunuty (musí mezi nimi projít papír). Motorová stříkačka může být v době přípravy i v době startu
nastartována. Příprava je ukončena mj. povelem startéra ke startu. Družstvo smí při provádění
požárního útoku použít vlastní přetlakový ventil schváleného typu. Družstvo má při pokusu k dispozici
jeden chybný start. V průběhu pokusu není nádrž na vodu doplňována. Nástřiková čára stejně jako
plocha za ní je nedotknutelná. Na závěrečný nástup nastoupí všechna přihlášená družstva v
minimálním počtu 4 členů. Všichni přítomní členové (i nad rámec povinných 4) musí být ustrojeni v
jednotném horním dílu dresu.

6. PODMÍNKY PRO POŘADATELE SOUTĚŽÍ
6.1.1. Pořadatel je povinen zajistit před započetím soutěže nejméně pět rozhodčí (hlavní / základna /
měření / startér / čára stříkání).
6.1.2. Pořadatel zajistí v blízkosti startu přípravný prostor (plato), na kterém bude probíhat kontrola
vybavení.
6.1.3. Pořadatel před zahájením soutěže svolá OORGP k přebrání trati.
6.1.4. Pořadatel je povinen zajistit kontrolu délky hadic.
6.1.5. Na cenách, mimo věcných, musí každý pořadatel vyplatit v hotovosti pro kategorii muži za 1. –
3. místo celkem minimálně 2000 Kč a pro kategorii ženy 1000 Kč.
6.1.6. Pořadatel je povinen ocenit minimálně první tři týmy věcnou cenou(pohárem, soškou)
6.1.7. V případě poruchy časomíry je pořadatel povinen nejpozději do jedné hodiny zabezpečit její
opravu, nebo obstarat náhradní časomíru. Při použití náhradní časomíry soutěž pokračuje dle
startovní listiny, již odběhnuté pokusy zůstávají platné. V případě použití náhradních terčů
startuje soutěž od začátku.
6.1.8. Do 30 minut od ukončení posledního pokusu je pořadatel povinen uskutečnit nástup a vyhlášení
vítězů.
6.1.9. Pořadatel zajistí instalaci reklam případných sponzorů celého ročníku a sponzorů OSH Hodonín
na nejsledovanějším místě.

7. PROTESTY
Protesty k průběhu či hodnocení pokusu se podávají do 10 min od skončení svého pokusu rozhodčímu
disciplíny.

8. VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍ
Při dosažení stejného času přísluší oběma nebo více družstvům nejvyšší možný počet bodů za
dosažené umístění a finanční odměna je dorovnána do výše lepšího umístění. Diskvalifikovaná družstva
(např. za nesportovní chování, …) a družstva bez platného pokusu nejsou bodově ohodnocena.
Muži
Umístění
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ženy
body Umístění body
15
1.
10
12
2.
8
10
3.
6
8
4.
4
6
5.
2
5
6.
1
4
3
2
1

9. SANKCE
9.1.1. Nedodá-li družstvo kompletně vyplněnou přihlášku, nebude mu umožněn na start.
9.1.2. Za prokázané nenahlášení výpůjčky je družstvo vyloučeno z dané soutěže, nemá nárok na body
ani odměny. Do celkového pořadí GP navíc obdrží penalizaci – 15 minusových bodů
9.1.3. Za jakoukoliv nenahlášenou nebo 6. a další neúčast na nástupu, bude družstvo penalizováno -5
body, jež budou odečteny z celkového počtu dosažených bodů.
9.1.4. V případě, že soutěžící nastoupí na jedné soutěži GPHO více než dvakrát je družstvo, které
porušilo toto pravidlo z dané soutěže diskvalifikováno. (tj. třetí a každé další startující družstvo
s tímto soutěžícím, tzn., rozhoduje startovní pozice).
9.1.5. Při nedodržení předepsané ústroje bude družstvo penalizováno -5 body, jež budou odečteny z
celkového počtu dosažených bodů.

10.CELKOVÉ VYHODNOCENÍ GPHO
Do celkového hodnocení družstev mužů i žen se započítávají body získané ze všech soutěží zařazených
do daného ročníku GP. Vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem takto získaných bodů. Zpracování
celkových výsledků a slavnostní vyhodnocení provedou Rady GP na slavnostním „galavečeru“. Při
rovnosti bodů rozhoduje vždy větší počet lepších umístění, v případě shody i v počtu nejlepších
umístění rozhoduje nejlepší docílený čas. Vítěz v každé kategorii získá do držení putovní pohár. Prvních
5 družstev v každé kategorii získávají pohár. Družstva na následujících místech obdrží upomínkový
předmět.

10.1. Odměny
Z celkové vybrané finanční částky (sponzoři, zápisné, půjčovné, pokuty apod.) se vyčlení částka
ve výši 30 % na nákup upomínkových předmětů (poháry, sošky, medaile, …) a částka 2000,-Kč pro
pořadatele „galavečeru“. Zbývající suma bude rozdělena v hotovosti družstvům na 1. až 5. místě
celkového pořadí v obou kategoriích v následujícím poměru:

Muži
Ženy
Umístění poměr Umístění poměr
1.
27
1.
11
2.
18
2.
7
3.
12
3.
5
4.
8
4.
4
5.
5
5.
3

1. PŘÍLOHA č.1 – Termínovka GPHO 2019
Termín
NE
5.5
NE 19.5
SO
1.6
SO
8.6
NE 23.6
SO
6.7
SO 13.7
SO 20.7
SO 28.7
SO
3.8
NE 18.8
NE
8.9

Začátek
1300
800
1300
1300
1300
1300
1300
2130
1300
2100
1300
1300

Místo konání
Vlkoš
Ratíškovice
Blatnice p. sv. Antonínkem
Ratíškovice
Čeložnice
Petrov
Rohatec
Vracov
Hovorany
Prušánky
Hrubá Vrbka
Velká nad Veličkou

Disciplíny

Poznámka
Okresní kolo v PS

noční
společně s BHL
noční

2. PŘÍLOHA č.2 – OORGP
Vedoucí OORGP
Člen OORPG
Člen OORPG
Člen OORPG
Člen OORPG
Člen OORPG
Člen OORPG

Místo konání
Tomáš Janůš
Michal Matějíček
Ľudovít Vámoš
Vojtěch Marada
Lucie Sedlářová
Kateřina Trnová
Magdaléna Ďugová

SDH Velká nad Veličkou
SDH Rohatec
Skalica Schaeffler
SDH Mistřín
SDH Lipov
SDH Hrubá Vrbka
SDH Kuželov

