Pravidla Velké ceny Prostějovska v požárním útoku na rok 2019
I. Nejvyšší orgán soutěže
Rada Velké ceny Prostějovska je nejvyšším orgánem na soutěži
✓ je volena na zasedání VCP
✓ činnost rady se řídí schválenými stanovami
✓ spravuje fond VCP, který bude při slavnostním vyhlášení rozdělen do cen pro
ohodnocená družstva
✓ vyžaduje na pořadateli odstranění drobných nedostatků před zahájením soutěže. V
případě závažných nedostatků v organizaci soutěže, nezajišťující její regulérnost, má
právo navrhnout zúčastněným družstvům anulování závodu, před začátkem prvního
útoku a nezapočítat případné výsledky do konečného pořadí VCP
✓ má právo za nedostatky, které nebyly odstraněny i přes upozornění pořadatele na
tyto nedostatky, udělit pokutu do výše max. 1000,-Kč před zahájením soutěže.
Pokuta je splatná před zahájením soutěže do rukou členů rady VCP
✓ zajišťuje zveřejnění výsledků soutěží a průběžného pořadí VCP v regionálních médiích
a na internetu
✓ deleguje na každý závod zařazený do ligy jednoho svého člena, který se zúčastní
vyhlášení výsledků soutěže a provede s velitelem soutěže kontrolu účasti na tomto
vyhlášení. Dále provede veškerá další administrativní úkony, které vyžadují pravidla
VCP. Delegát také rozhodne nejpozději 2 hodiny před začátkem soutěže v případě
nejasností o regulérnosti trati o případném přeložení nebo zrušení závodu. Rada VCP
deleguje veškerá práva na delegáta. Rada VCP nebude nijak zasahovat do soutěže.
Radu VCP si může delegát svolat pouze jako poradní orgán. Delegát je povinen
oznámit rozhodčím před začátkem soutěže odlišnosti od pravidel požárního sportu.
Soupis těchto odlišností bude přílohou zápisu delegáta.
Povinnosti
před zahájením soutěže překontrolovat regulérnost soutěžní dráhy a splnění
podmínek pro pořadatele, jak jsou uvedeny v pravidlech
✓ rada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů rady. Pro platné
rozhodnutí rady je zapotřebí nadpoloviční většina z přítomných hlasů
✓ na závodech musí být přítomna nadpoloviční většina členů rady
✓

Hlasovací právo
Hlasovací právo pro volbu soutěží má každé družstvo z okresu Prostějov, které se
zúčastnilo minimálně 6 soutěží zařazených do VCP v roce 2019. Splňuje-li více družstev
(„B“, ženy) z jednoho sboru tuto podmínku mají tyto družstva jen 1 společný hlas. Tato
družstva mají zároveň právo navrhnout svého kandidáta do rady VCP.

II. Účast
✓ soutěže se mohou zúčastnit hasičská družstva z celé ČR i ze zahraničí, na základě
přihlášky k jednotlivým soutěžím v kategoriích muži a ženy. VCP v PÚ je otevřenou
soutěží. Za přihlášku k soutěži se považuje zaplacení startovného. V případě sdílených
závodů více lig se tým registruje do každé ligy zvlášť.
III. Rozsah soutěže
do hodnocení VCP budou zařazena všechna družstva. Do hodnocení VCP jsou
započítávána i „B“ družstva. Při přípravě prvního družstva nastoupí i druhé družstvo,
které bude označeno hlavním rozhodčím nebo členem rady VCP.
✓ za družstvo může nastoupit nejvýše dva členové jiného družstva v dané kategorii. Tato
skutečnost musí být oznámena na poradě velitelů před soutěží. Za druhého zapůjčeného
závodníka zaplatí tým pořadateli závodu 150 kč. K plnění požárního útoku nastoupí tento
člen v dresu svého domovského družstva. V jedné soutěži v dané kategorii smí soutěžící
startovat maximálně dvakrát v dané kategorii. V případě zjevného porušení tohoto
pravidla, kdy půjčený závodník prokazatelně neběží ve svém dresu, budou tomuto
družstvu na základně rozhodnutí rady VCP odebrány body.
✓ změna pořadí (prohození družstev) v uzavřené startovní listině je možná pouze po
vzájemné dohodě obou družstev a nahlášení této změny pořadateli. Startovné ve výši
200 kč uhradí družstvo při prezenci k soutěži. Soutěžní družstva, která přijedou po
začátku soutěže, budou po zaplacení startovného zařazena na konec startovní listiny
dané kategorie.
✓ kontaktní osobou bude zástupce pořadatele a určený delegát rady VCP pro tuto soutěž.
✓

IV. Termíny a začátky soutěží
✓
✓
✓
✓
✓

začátky soutěží jsou stanoveny pořadatelem. Začátek případné noční soutěže se bude
řešit na zasedání rady VCP.
do hodnocení VCP bude zařazeno celkem 8 soutěží.
tyto soutěže budou vybrány hlasováním na zasedání VCP.
soutěže se mohou konat pouze na území okresu Prostějov. Rada VCP může udělit
vyjímku.
nový žadatel je povinen představit stručnou prezentaci své soutěže.

V. Způsob provedení požárního útoku
✓ dle platných pravidel požárního sportu uvedených ve Směrnici požárního sportu SH ČMS
a pravidel VCP na sklopné terče s mechanickým odporem s otvorem o průměru 50mm.
V případě sdílených závodů více lig je pokus hodnocen v každé lize dle jejich pravidel.
✓ čas měřen elektronickou časomírou s přesností na 2 desetinná místa. Každý terč musí
spínat zvlášť. Spuštění časomíry výstřelem ze startovací pistole.
✓ při selhání časomíry družstvo opakuje svůj pokus. K opakování pokusu bude po dohodě s
pořadatelem vloženo do startovní listiny
✓ při selhání časomíry delším než jedna hodina, se závod ruší. Při dodání náhradní
časomíry, před uplynutím jedné hodiny, se dosažené výsledky v nedokončené kategorii
ruší a soutěž v dané kategorii začíná znovu. Při další poruše časomíry delší jak 30 minut,
se ruší závod v dané kategorii. Výsledky v dokončené kategorii se započítávají do
celkového hodnocení VCP.

Startování:
✓ povely "NA MÍSTA, PŘIPRAVTE SE !", "POZOR !", výstřel. Každé soutěžní družstvo má
možnost pouze jednoho opakovaného startu, pokud nebyla chyba na straně startéra
nebo startovací techniky (selhání výstřelu apod.)
✓ startování musí být prováděno startovací pistolí
✓ při špatném startu je družstvo vráceno druhým výstřelem
✓ 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 kdokoliv ubrat plyn a tomuto zničení
zabránit. Oprava nářadí není možná!! U ženských týmů může zasáhnout vedoucí
družstva. Při selhání startovní techniky smí družstvo požádat rozhodčího o úpravu
základny.
VI. Technické podmínky
•

Stroj

požární stříkačka vycházející ze stroje schváleného typu bez viditelných úprav s
funkčními kloubovými uzávěry. Stroj může být v chodu. Je povolena kombinace
s novějším typem čerpadla (šnek). Nejsou povoleny úchyty (např. pro zachycení
savice). Povoluje se použití savicového nástavce
✓ ovládání plynu libovolné mechanické na směšovacím zařízení nebo na místě
vyrobeném výrobcem.
✓ výfukové potrubí libovolné - musí procházet vývěvou a musí vyúsťovat na původním
místě, dle typu.
✓

•
✓
✓
✓

✓
✓

✓

Sání

savice - délka 2,5 metru +/- 0,1m bez tvarových podložek, se šroubením o průměru
110 mm a min. 2,5 závitu. Rozhodčí může nařídit namátkové změření savic.
koš s funkční klapkou, jejíž ovládání je umístěno vně pláště a min. 2,5 závitu.
Maximální světlost oka je 10x10mm.
koš musí být našroubován na savici nad hladinou před ponořením do vody, savice
musí být spolu sešroubovány před dokončením PÚ. Pokus je platný i tehdy, spadl-li
koš do vodního zdroje, nebo mimo něj, a byl následně našroubován na savici nad
hladinou vody, pokud se savice nedotkla hladiny vody.
koš musí být našroubován po celou dobu pokusu (sání) i po vytažení z vodního zdroje
celé sací vedení musí být sešroubováno před dokončením útoku a může být následné
rozšroubováno až na pokyn rozhodčího. Po sestřelení terčů se savice nesmí
šroubovat.
podložka pod savice se může používat pouze hladká, rovná, bez výřezů o max.
tloušťce 10 mm.

•
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

hadice "C" min. plošná šířka 65 mm, hadice"B" min. plošná 100 mm. Minimální délka
hadic je 19 m.
muži 3B +2x2C nebo 2B+2x2C, ženy 2B+2x2C.
kontrolu šíře hadic provede rozhodčí namátkově před provedením útoku. Kontrola
délky hadic bude prováděna namátkově ihned po dokončení útoku minimálně na
jedné libovolné hadici určené rozhodčím na základně. Hadice označené rozhodčím ke
kontrole se nesmí natahovat. Porušení tohoto pravidla vede k diskvalifikaci
soutěžního družstva. Hadice určené ke kontrole délky přenesou na místo měření dva
členové technické čety.
rozdělovač schváleného typu s funkčními uzávěry
Proudnice vlastní – průměr výstřikové hubice 12,5 mm  0,1mm. Proudnice se může
dotýkat země (včetně spojky hadice).
Půlspojky hadic a savic se nesmí dotýkat. Mezi těmito půlspojkami musí volně projít
arch papíru.
pojistky proti rozpojení hadic jsou v rámci bezpečnosti povoleny
závodník nesmí překročit čáru stříkání - čára je nedotknutelná.
•

✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓

Výstroj soutěžících

na nástup k vyhodnocení soutěže nastoupí všechna přihlášená družstva v minimálním
počtu 3 členů. Ústroj družstva jednotná - pracovní, soutěžní, sportovní nebo
vycházkový stejnokroj. Při porušení tohoto pravidla nebudou družstvu uděleny body.
k provedení požárního útoku jednotná ústroj - u družstev žen nemusí být dres
zastrčený do kalhot.
obuv pracovní nebo sportovní dle pravidel požárního sportu.
opasek lehký
ochranná přilba odpovídající Pravidlům požárního sportu
•

✓

Útočné vedení

Jiná ustanovení

délka přípravy na základně je podle počtu přihlášených družstev min. 3 minuty, max.
5 minut. Čas přípravy začíná běžet uvolněním základny a přístupu k ní a vyzváním
rozhodčího k nástupu družstva na přípravu na základně. Rozhodčí nevyzve k nástupu
na základnu, není-li uvolněn přístup k ní.
v případě závady na vlastním materiálu má družstvo možnost jeho výměny pouze v
čase přípravy základny
Připravenost základny ke startu osvědčí rozhodčí zvednutím praporku. Od tohoto
momentu je zakázáno provádět úpravy na základně bez svolení rozhodčího. Svolení
se vyžaduje zvednutím ruky ve směru k rozhodčímu.
bylo-li družstvo po odchodu od základny již vyzváno rozhodčím ke startu povelem
startéra „ Na místa připravte se...“, končí stanovený, limitní čas na přípravu (a to i
před jeho naplněním).
Stanovený časový limit na přípravu nesmí být překročen do vyzvání mužstva povelem
„Závodníci na start …“ u prvního pokusu!!!
Soutěží se na vlastní nebezpečí
za materiál použitý k plnění disciplíny plně odpovídá vysílající organizace.
o umístění rozhoduje dosažený čas

při dosažení stejného času se umístí družstva na stejném místě a získají stejný počet
bodů
✓ družstva na bodovaných místech jsou povinna se zúčastnit vyhlášení výsledků
v minimálním počtu 3 osob, které se zúčastnily požárního útoku svého týmu.
V případě bezdůvodné neúčasti ztrácí družstvo získané body. Svoji neúčast a důvod je
družstvo povinno oznámit veliteli soutěže a delegátovi rady VCP. Povolují se pouze 2
registrované odjezdy v daném ročníku VCP.
✓

VII. Vedoucí družstva, rozhodčí
•

vedoucí družstva může stát poblíž soutěžního stroje a v případě nutnosti
zasáhnout, avšak až po startu družstva. Tento zásah však vede k diskvalifikaci
družstva. U družstev žen může vedoucí pomáhat pouze při přípravě soutěžního
stroje na základně, to znamená, že nesmí chystat jiný materiál

•

rozhodčí

rozhodčí pro soutěž zajišťuje pořadatel soutěže.
minimální počet rozhodčích – hlavní rozhodčí, 3 pomocní rozhodčí, startér, pomocný
startér. Pomocným startérem může být i soutěžící.
✓ funkci rozhodčího na podlážce může vykonávat hlavní rozhodčí.
✓
✓

VIII. Protesty
o podávání protestů dle platných pravidel PS.
o časový limit pro podání odvolání dle pravidel PS.
o v případě sporných otázek, které neupravují pravidla požárního sportu a tato
pravidla, se přivolává k řešení Rada VCP.
o kauce za podání protestu činí 500,- Kč. V případě neuznání protestu propadá
kauce ve prospěch VCP.

IX. Hodnocení jednotlivých soutěží
Družstva umístěná v jednotlivých soutěžích obdrží body do celkového hodnocení VCP takto:

KATEGORIE

KATEGORIE

UMÍSTĚNÍ

UMÍSTĚNÍ
Muži (bodů) Ženy (bodů)

Muži (bodů) Ženy (bodů)

1.místo

20

12

9.místo

7

0

2.místo

17

9

10.místo

6

0

3.místo

15

7

11.místo

5

0

4.místo

13

5

12.místo

4

0

5.místo

11

4

13.místo

3

0

6.místo

10

3

14.místo

2

0

7.místo

9

2

15.místo

1

0

8.místo

8

1

Další místa

0

0

při dosažení stejného času přísluší oběma nebo více družstvům nejvyšší možný počet
bodů za dosažené umístění, o finanční odměně, věcných cenách a pohárech rozhodne
lepší první terč.
✓ při nesportovním chování může velitel nebo hlavní rozhodčí soutěže vyloučit družstvo ze
soutěže. Nesportovním chováním se rozumí urážka nebo napadení rozhodčího, diváka
nebo jiného člena týmu.
✓

X. Celkové vyhodnocení Velké ceny Prostějovska v PÚ
zpracování výsledků a celkové vyhodnocení provede rada VCP ihned po skončení
poslední soutěže
✓ do celkového hodnocení se družstvu započítávají body z absolvovaných soutěží. Vítězem
se stává družstvo s nejvyšším počtem získaných bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje vždy
větší počet lepších umístění.
✓ družstvům umístěným v celkovém pořadí VCP, v kategorii mužů na 1.-10. místě a v
kategorii žen na 1.- 3. místě bude rozdělena celková částka z konta VCP určená na
odměny v následujícím poměru:
✓

ODMĚNA v %
UMÍSTĚNÍ

ODMĚNA v %
UMÍSTĚNÍ

Muži Ženy

Muži Ženy

1.místo

19

9

6.místo

6

0

2.místo

14

7

7.místo

5

0

3.místo

11

5

8.místo

4

0

4.místo

8

0

9.místo

3

0

5.místo

7

0

10.místo

2

0

Předání odměn je podmíněno účastí družstva na závěrečném vyhlášení v minimálním
počtu 4 členů.
XI. Podmínky pro pořadatele
✓
✓
✓
✓

✓
✓

pořadatel je povinen přijmout do soutěže všechna družstva, která jsou do soutěže řádně
přihlášena
zajistí kvalitní ozvučení, komentář závodu a občerstvení
důsledně zajistí dodržování schválených pravidel
nádrž na vodu musí mít stěny vysoké 0,8 m, šířku min. 0,9 m a nejmenší obsah vody
1000 l, kraje musí být bez ostrých hran. Levá stěna nádrže z pohledu od základny musí
být souběžná se středovou osou základny. Na nádrži nesmí být zjevné výčnělky, které by
mohly ohrozit zdraví závodníků.
základna délky a šířky 2000 mm, výšky 100 mm se zakrytými čely ze všech čtyř stran.
vyznačit na soutěžní dráze 18-ti metrové úseky měřené od středu základny. Jiné značky
než značky vyznačené pořadatelem nejsou na dráze povolené. Pokud se jedná o závod
na 2B (tedy i kategorie žen), budou na trati vyznačeny značky po 17,5 metrech.
V případě noční soutěže musí být tyto značky viditelné.

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

vyznačit jedno místo pro namátkové měření délky hadic (19 m) a zajistit minimálně dva
členy technické čety pro přenášení hadic ke kontrole jejich délky
dodržet délku přestávky mezi kategoriemi - maximálně 20 minut. Vyhlášení výsledků do
30 minut po skončení posledního útoku
jmenovat osobu zodpovědnou za organizační průběh soutěže (velitel soutěže), která
bude řešit sporné otázky s hlavním rozhodčím a s určeným delegátem rady VCP pro
danou soutěž. Tato osoba bude viditelně označena.
zajistit trať proti vstupu diváků v průběhu plnění požárních útoků.
zajistit asistenci delegátovi soutěže při měření trati
podřídit se požadavkům, které plynou ze smluv podepsaných mezi VC Prostějovska a
sponzory.
vyplatit v hotovosti pro kategorii mužů za 1.- 3. místo a v kategorii žen za 1. - 3. místo
celkem nejméně 2000,-Kč
zaslání výsledků soutěže a statistických ukazatelů na předepsaném formuláři do 24 hod.
na email: vcprostejovska@seznam.cz
předat výsledkové listiny delegátovi VCP
zajistit instalaci reklam sponzorů VCP (celého ročníku) na nejsledovanějším místě
soutěže a zároveň uveřejnění jejich jmen a loga na pozvánkách
pořadatel je povinen zajistit stejné podmínky v prostoru kolem základny po celý průběh
soutěže, tak aby byla zajištěna regulérnost soutěže (doporučuje se betonová, případně
asfaltová plocha kolem základny)
pořadatel odvede pořadatelský poplatek ve výši 2000 kč do pokladny VCP
pořadatel je povinen zaslat po závodě minimálně 10 fotografií ze své soutěže

XII. Ustanovení pro zájemce o pořádání závodu VCP:
✓ žadatel se musí v uplynulém ročníku zúčastnit alespoň 8 závodů VCP. Rada může udělit
vyjímku.
✓ nejpozději v měsíci listopadu se uskuteční zasedání rady VCP, kde proběhne hlasování o
přidělení závodu zařazeného do seriálu VCP.

