Pravidla „G R A N D P R I X“ mužů v požárním útoku
okresu Hodonín pro rok 2010

Dále uvedená pravidla GRAND PRIX okresu Hodonín na rok 2010 byla schválena na společném zasedání
pořádajících organizací, které se konalo v Petrově 8.12.2009, za účasti zástupců všech pořádajících SDH.
Grand-prix 2009 tvoří 10 pohárových soutěží organizovaných SDH okresu Hodonín. O zařazení soutěže do GP
hlasuje prvních 10 družstev loňského roku a zástupci nových žádajících SDH.
Účast
Družstva SDH, SDH podniků, Hasičského záchranného sboru, družstva dalších občanských sdružení
působících v oblasti PO, jen kategorie muži (startovat mohou i dorostenci) mající působnost na okrese Hodonín.
Rozsah soutěže
Požární útok dle platných pravidel požárního sportu s doplňky schválenými pro „Grand-prix“ uvedenými v těchto
pravidlech, které se vztahují pro soutěže zařazené do daného ročníku GP mužů. Jednotlivé soutěže se nesmí
časově překrývat.
Podmínky účasti
Startovné uhradí zúčastněné družstvo při prezenci do soutěže ve výši maximálně 100 Kč na jedno soutěžní
družstvo. Prezence družstva musí být provedena, při dodržení dále specifikovaných podmínek, nejpozději do
porady velitelů.
Pokud na soutěž přijede jen jedno družstvo z konkrétního SDH je vždy vedeno jako tým A, pokud při prezenci
nenahlásí jinak.
Každé jednotlivé družstvo si může při soutěži startovat s jedním členem vypůjčeným. Tuto skutečnost musí však
oznámit na poradě velitelů a může tak učinit pouze 4x během jedné sezony. Poplatek za půjčovné je 100,- korun
za každý případ. Poplatek platí pouze pro soutěže započítávané do seriálu GP.
Způsob provedení požárního útoku
Provedení dle platných pravidel požárního sportu a těchto doplňujících pravidel „Grand-prix“ okresu Hodonín.
TECHNICKÉ PODMÍNKY
Požární stříkačka, která byla typově schválena pro používání v PO v ČR s funkčními klouby a klapkou. Je
zakázána kombinace různých typů požárních stříkaček. Ovládání plynu mechanické, odpovídající danému typu
stříkačky.
Savice délky 2,5 m se šroubením o průměru 110 mm a dvěma závity.
Koš s funkční klapkou (uzavírá ↔ otvírá z vnější strany) – vychází ze schváleného typu.
Rozdělovač s funkčními uzávěry.
Proudnice vlastní. Průměr výstřikové hubice 12,5-13 mm.
Hadice při plošném měření šířky - hadice C minimální šířka 65 mm, hadice B minimální šířka 100 mm, délka
hadic min. 19 m (kontrola šířky hadic na základně před provedením požárního útoku, délka hadic po
provedeném útoku – je povinné na každé ze soutěží GP). Mezi ozuby spojek hadic projde papír. Značení na
trati bude jednotné.
Zákaz používání podpěr na základně i mimo základnu, připouští se podložení savicového šroubení mimo
základnu - v místě spojení savic plochou podložkou o maximální síle 1cm. Proudnice resp. koncovka hadice při
stříkání na terč se může dotýkat země. Čára stříkání je nedotknutelná. Používané prostředky PO musí vycházet
ze schváleného typu. Není-li sací koš našroubován na savici před ponořením do nádrže (pokud se
nenašroubovaný koš dotkne hladiny vody), je pokus neplatný. Připouští se maximálně jeden opakovaný start
člena družstva.
DŮLEŽITÉ!!!
Rozhodčí budou během sezony upozorňovat na pravidla PS podle nichž se GP zatím neřídí. Jedná
především o úpravy koše, savicového šroubení, výbrusů na půlspojkách nebo přileb. V této sezoně za
prohřešky ještě nebude následovat diskvalifikace, ale pouze upozornění.
VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍ

Družstva na jednotlivých soutěžích budou bodově ohodnocena pro celkové hodnocení:
1.místo 15 bodů
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 bod

Bodově jsou ohodnocena jen družstva z okresu Hodonín. (např. na prvních čtyřech místech budou družstva z
jiných okresů, na místě pátém se umístí družstvo z okresu Hodonín, tzn. pro potřeby Grand-prix je toto družstvo
ohodnoceno 15 body, v tomto smyslu pokračuje i další bodování). Diskvalifikované družstvo (např. za
nesportovní chování) a družstvo bez platného pokusu není bodově ohodnoceno.
V případě dosaženého shodného času u platného pokusu u dvou nebo více družstev získávají tato družstva
shodný počet bodů za místo, které náleží danému času. Družstvo na dalším bodovaném místě, získá následný
počet bodů za skutečné pořadí družstev.

V případě shodného času na některém z prvních třech míst, je pořadatel povinen vyplatit každému družstvu se
shodným časem částku odpovídající konkrétnímu umístění (např. na 1. místě jsou dvě družstva se shodným
časem obdrží každé družstvo stanovenou částku za první místo. V daném případě se pak nevyplácí částka za
místo druhé ale až za místo třetí). O věcné ceně rozhodne pořadatel po dohodě s dotčenými družstvy.
Minimálně 4 členové z každého soutěžního družstva se musí v jednotném ustrojení zúčastnit nástupu na
zahájení a ukončení soutěže - pokud jsou tyto nástupy pořadatelem prováděny. V případě potřeby předčasného
odjezdu družstva musí být toto nahlášeno hlavnímu rozhodčímu a minimálně dvěma členům rady nejpozději do
ukončení porady velitelů. Pokud se družstvo nezúčastní bez řádné omluvy uvedených nástupů ve stanoveném
počtu a ustrojení je družstvo penalizováno 5 body, které se odečtou z celkového počtu dosažených bodů, bez
ohledu na to, zda se daná soutěž družstvu započítávala do celkového součtu.
PODMÍNKY PRO POŘADATELE SOUTĚŽÍ
Pořadatel je povinen přijmout do soutěže všechna družstva, která jsou do soutěže řádně přihlášena dle
podmínek prezence. Soutěž probíhá vždy pouze jednokolově, bez ohledu na počet startujících družstev.
Pořadatel je povinen zajistit před započetím soutěže nejméně čtyři rozhodčí (hlavní, základna, startér, čára
stříkání).
Každý pořadatel soutěže uhradí 1.000,- Kč na konto Grand-prix nejpozdějí do zahájení první soutěže (pokud tak
neučiní nezískává až do zaplacení žádné body do celkového pořadí GP). V případě nedodržení termínu se daná
soutěž vyřadí z GP. Získaná finanční částka včetně penále a případných příspěvků od sponzorů bude použita
na celkové vyhodnocení Grand-prix.
Čas požárního útoku bude měřen elektrickou časomírou na dvě desetiná místa. Musí být použity sklopné terče
přes otvor o průměru 50 mm. Sražení terče musí korespondovat se zastavením času a musí být možnost
vizuální kontroly. Pořadatel je povinnen zajistit kontrolu délky hadic.
Na cenách, mimo věcných, musí každý pořadatel vyplatit v hotovosti pro kategorii muži za 1.-3. místo celkem
nejméně 2000,- Kč (není stanoveno vyplatit prvním třem z okresu Hodonín, toto ustanovení se vztahuje na
skutečné vítěze, resp. první tři v pořadí).
Věcné ceny, poháry budou vydány minimálně do 3. místa, budou opatřeny nesmyvatelným nápisem, případně
štítkem s názvem soutěže, umístění a rok.
V případě poruchy časomíry je pořadatel povinen nejpozději do 1 hodiny zabezpečit její opravu, nebo náhradní
časomíru. V případě použití náhradní časomíry startuje soutěž od začátku.
Po dokončení poslední soutěžního pokusu zapíše hlavní rozhodčí na oficiální výsledkovou listinu čas ukončení.
Do 30 minut od tohoto času je pořadatel povinen uskutečnit nástup a vyhlášení vítězů. Výsledkovou listinu předá
pořadatel po ukončení soutěže členovi rady, výsledky soutěže zašle ke zveřejnění v regionálnímu tisku.
Pořadatel soutěže GP je povinen zúčastnit se nejméně šesti soutěží GP.
Pořadatel zajistí instalaci reklam případných sponzorů celého ročníku na nejsledovanějším místě.
Prostor kolem základny bude upraven co nejbezpečnějším způsobem tak, aby byly zajištěny přibližně stejné
podmínky pro všechna zúčastněná družstva.
Hlavní rozhodčí soutěže bude delegován sekcí rozhodčích při OSH Hodonín.
CELKOVÉ VYHODNOCENÍ GRAND-PRIX
Zpracování celkových výsledků a slavnostní vyhodnocení provede rada Grand-Prix ihned po ukončení poslední
soutěže.
Do celkového hodnocení družstva se započítávají body získané ze všech soutěží zařazených do daného
ročníku GP. Vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem takto získaných bodů. Při rovnosti bodů rozhodne
vždy větší počet lepších umístění, v případě shody i v počtu nejlepších umístění rozhoduje nejlepší docílený čas.
Z celkové finanční částky konta GP se vyčlení částka ve výši 30 %, za kterou se nakoupí upomínkové ceny
odpovídající pravidlům GP pro prvních 5 družstev celkového hodnocení. Zbývající částka bude rozdělena pro
družstva na 1. až 5. místě celkového pořadí v následujícím poměru:
1.místo - 35%
2.místo - 27%
3.místo - 20%

4.místo - 13%
5.místo - 5%

POKUTY A SANKCE
Jsou stanoveny v jednotné výši 500,- Kč a platí se na místě. Vztahují se na tyto prohřešky:
1. Pořádající družstvo se nezúčastní předepsaného počtu soutěží*.
2. Pořadatel nedodrží interval mezi posledním soutěžním pokusem a závěrečným nástupem.
3. Pořadají složka nezplatí ve stanoveném termínu vstupní poplatek 1000,- Kč.
* penále se platí až na společném zasedání na konci kalendářního roku
ZÁVĚR
Z každé soutěže rada vyhotoví zápis, jehož součástí bude hodnocení soutěže, připomínky , výsledková listina i s
počtem udělených bodů do Grand-prix. Zápis bude podepsán hlavním rozhodčím, členem rady GP a
pořadatelem a odevzdán předsedovi rady, který se současně pověřuje vedením financí Grand-prix. Za
vyhotovení zápisu a vyhodnocení dodržení pravidel a podmínek stanovených pro pořádání GP zodpovídá hlavní
rozhodčí a členové rady GP. Při nedodržení podmínek může rada GP na základě zápisu udělit pořádající
organizaci finanční postih až do výše 1000,- Kč.

Pravidla „G R A N D P R I X“ mužů v požárním útoku
okresu Hodonín pro rok 2010
Pro rok 2010 bude „GRAND-PRIX“ okresu Hodonín řídit rada, v níž je zastoupen jeden člen z každého
pořadatelského SDH. Pokladníkem Grand Prix je Luděk Durďák (SDH Rohatec).

