
PRAVIDLA HLUČÍNSKÉ LIGY MLÁDEŽE 

1. Pro vytvoření kalendáře soutěží, které budou zařazeny do ligy mládeže, je třeba nahlásit termín 
konání soutěže do 30.4. Do ligy mládeže budou zařazeny soutěže konané v neděli od 8:30 
prezentace a pořádané dle Směrnice hry Plamen.  

2. Soutěže se mohou zúčastnit pouze sbory, které mají u OSH v Opavě zaregistrováno alespoň 
jedno družstvo mladých hasičů. 

3. Na všech soutěžích ligy mládeže musí být dodržovány Směrnice hry Plamen, tzn. jednotný stroj 
bez úprav s přetlakovým ventilem, musí být použity hadice předepsané šířky a délky, všichni 
závodníci musí mít při plnění disciplín ochranné přilby schváleného typu a musí mít oděv 
překrývající lýtka a lokty. U kategorie mladších žáků může stroj obsluhovat strojník z vlastního 
sboru. Na bezpečnost bude dohlížet zástupce sboru, jenž je vlastníkem stroje. 

4. Pro každou soutěž ligy mládeže bude určen hlavní rozhodčí s odbornou kvalifikací. Jejich 
úkolem bude před zahájením každé soutěže ligy mládeže zkontrolovat připravenost trati pro 
všechny disciplíny a v průběhu soutěže dbát na dodržování pravidel a správnost výsledků. Hlavní 
rozhodčí a velitel soutěže tvoří štáb soutěže. Jejich rozhodnutí je konečné a neodvolatelné. 
Protesty nejsou zpoplatněny. Povinností pořádajícího sboru je zajistit dostatečný počet 
rozhodčích. 

5. Věkové kategorie pro soutěže ligy mládeže jsou stejné, jak určují směrnice hry PLAMEN. 

6. Na každé soutěži zařazené do ligy mládeže předloží vedoucí kolektivů MH ke kontrole členské 
průkazy mladých hasičů pro obě kategorie, aby se předešlo případným věkovým nesrovnalostem. 
Při nedodržení věku příslušné kategorie bude družstvo pro danou soutěž diskvalifikováno. Dále 
vedoucí vyplní seznam členů, který odevzdá u prezence. Soutěžící mladší šesti let musí mít 
potvrzení souhlasu rodičů, které vedoucí doloží k seznamu. Průkazy a seznam soutěžících 
odevzdá vedoucí u prezence, kde zůstanou až do konce soutěže.  

7. V případě, že vedoucí družstva nemá dostatečný počet soutěžících pro danou disciplínu ze svého 
SDH, smí si po dohodě vypůjčit maximálně dva soutěžící z jiného SDH. Tento soutěžící může 
cvičit jen za své družstvo a jen za jedno cizí. To znamená, že tento soutěžící může cvičit dvakrát. 
Soutěžící může být propůjčen na disciplínu požární útok. Vedoucí, který si soutěžícího půjčil, 
jej musí zapsat do startovní listiny a poznamenat, ze kterého SDH si jej vypůjčil. Vedoucí také 
přebírá veškerou odpovědnost za tohoto soutěžícího, jako by byl z jeho sboru. Tuto skutečnost 
musí oznámit před zahájením soutěže na poradě vedoucích, a ti ji musí schválit. 

8. Kontrola nářadí bude na všech soutěžích provedena u každého družstva namátkově před i po 
provedení disciplíny daným družstvem. Při zjištění použití neodpovídajícího nářadí bude pokus 
nehodnocen.  

9. Nářadí pro všechny disciplíny soutěží ligy mládeže smí být vlastní, proudnice pro PÚ smí být 
také vlastní. V případě vypůjčení se toto nářadí považuje za vlastní. 

10. Požární útok (dále jen PÚ) smí být proveden dle směrnic libovolným způsobem. K provedení této 
disciplíny budou mít družstva vždy pouze JEDEN POKUS. PPS 12 bude jednotný (včetně 
zálohy). Při poruše PPS 12 se disciplína dokončí s náhradní PPS 12. Při poruše náhradní PPS 12 
bude disciplína zrušena. Pořadatel soutěže si zajistí přetlakový ventil, jednotný pro všechny 
soutěže u SDH Hať. 

11. Předčasné odjezdy družstev musí vedoucí nahlásit na začátku soutěže štábu soutěže. 



Více na kontaktu:  hlucinska.liga.mladeze@seznam.cz 

12. Zpětný odvod vody do nádrže a nastavení přetlakového ventilu zkontroluje před každým startem 
PÚ rozhodčí na základně a zajistí ho proti pohybu. Zpětný odvod vody do nádrže nesmí být 
opatřen žádným uzavíratelným ventilem. 

13. V okolí základny pro PÚ musí být zabezpečen pevný povrch (např. beton, asfalt, koberce apod.).  

14. Při měření elektronickou časomírou je nutné souběžně vést i časový záznam ručních stopek. 
V případě poruchy elektronické časomíry platí čas ručního měření pro všechna družstva v dané 
kategorii (tzn. i pro ta, při jejichž pokusu elektronická časomíra ještě fungovala). Ověření 
naměřeného času může provést pouze vedoucí družstva. V případě nedokončení kterékoliv 
disciplíny se do celkového hodnocení započítávají výsledky ukončených disciplín. 

15. Při účasti dvou družstev z jednoho SDH ve stejné kategorii bude do hodnocení HLM 
započítáváno pouze družstvo s označením „LIGA“ (např. Darkovice „LIGA“ startuje jako 4. 
a Darkovice II. jako 8.).  

16. Hodnocení soutěží ligy mládeže bude probíhat podle tabulky (viz níže). Vítězem ligy mládeže se 
stává družstvo, které získá nejvíce bodů. Hodnotí se každá kategorie zvlášť (mladší a starší). 

TABULKA HODNOCENÍ HLM: 

 1. místo 11 bodů 7. místo 5 bodů 

 2. místo 10 bodů 8. místo 4 body 

 3. místo 9 bodů 9. místo 3 body 

 4. místo 8 bodů 10. místo 2 body 

 5. místo 7 bodů 11. místo a každé další 1 bod za účast 

 6. místo 6 bodů 

17. Při rovnosti bodů dvou a více družstev na prvních třech místech v jedné kategorii po poslední 
ligové soutěži bude o konečném umístění rozhodnuto rozstřelem v PÚ. 

18. Soutěžní družstvo, včetně vedoucích a doprovodu, bude v případě nesportovního chování pro 
daný závod nehodnoceno a nepřísluší mu ani body za účast. 

19. Doporučujeme ocenit alespoň první tři místa v každé kategorii. 

Každé soutěžní družstvo, které chce být započítáno do ligy, uhradí nevratnou kauci 200 Kč na nákup 
cen pro závěrečné kolo ligy mládeže. 

Pravidla ligy mládeže byla projednána a schválena dne: 6. 3. 2012 na Schůzce vedoucích 
v Bobrovníkách. 

Návrh zpracoval:  Cyrus Pavel, člen OORM Opava 

 Hruška Martin, člen výboru 13. okrsku 


