
Pravidla PHL 2010 Strana 1 (celkem 2)  V Podhradní Lhotě dne 23.4.2010. 

Podhostýnská hasičská liga - pravidla 2010 
 

A - Soutěž v požárním útoku kategorie muži a ženy podle pravidel požárního sportu s dodatky PHL: 

1. stroj nemusí být nastartován 

2. použití přetlakového ventilu při plnění disciplíny záleží na rozhodnutí soutěžního družstva a nemá vliv na 

hodnocení družstva v soutěži. Jednotný seřízený ventil na 1,2MPa i s odtokovou hadicí dodá pořadatel. 

3. sportovní hadice "C-42" min.šířka 65 mm; "B-65" min. šířka 100 mm, minimální délka hadice 19 m 

4. půlspojky hadic a spojky savic a koše se nesmí vzájemně dotýkat a musí mezi nimi projít list papíru 

5. rozdělovač s funkčními uzávěry, s ovládacími prvky bez ostrých hran 

6. proudnice vlastní - průměr vstřikové trubice 12,5 - 13 mm, proudnice se může při stříkání dotýkat země 

7. soutěžící  nesmí překročit čáru stříkání, čára je nedotknutelná 

8. koš musí mít funkční klapku ovládanou z vnější strany koše a musí mít mřížku se světlostí oka max. 10x10 mm 

9. koš musí být našroubován na savici před ponořením do vody. Pokus je platný i tehdy, spadl-li koš např. do vodního 

zdroje a následně byl našroubován na savici nad hladinou vody, pokud se savice nedotkla hladiny vody 

10. přívodní sací vedení smí soutěžící rozpojit až po ukončení pokusu, na pokyn rozhodčího - zvednutím praporku.  
11. na dráze jsou přípustné pouze jednotné značky  (18-ti metrové muži, 17,5 metrové ženy, měřeno od čáry stříkání). 

12. sklopné terče s elektronickou časomírou a velký display 

13. v případě závady časomíry a následném měření stopkami, nebudou výsledky kategorie započítány do PHL 

14. se soutěžním družstvem může být u základny navíc pouze jeden, vestou označený vedoucí, který nesmí fyzicky 

zasahovat do přípravy družstva! Pouze družstvu žen smí pomoci s umístěním stroje na základně. 

15. čas na přípravu  základny – max. 5 minut – na pokyn rozhodčího 

16. připravenost základny osvědčí rozhodčí zvednutím praporku a soutěžící již nesmí provádět úpravy na základně bez 

svolení rozhodčího. To se vyžaduje zvednutím ruky ve směru k rozhodčímu. Pokud by hrozilo zničení stroje (pád 

nářadí na ovládání), smí jeden člen družstva tomuto zabránit. Oprava nářadí není možná! 

17. bylo-li družstvo po odchodu od základny již vyzváno ke startu na povel startéra „Na místa připravte se…“ je 

jakékoliv překročení startovní čáry a návrat k základně bráno jako špatný start! 

18. kategorie ženy 2 B, muži 3 B, případně 2 B dle možnosti pořadatele 
19. soutěžní družstvo tvoří 5 – 7 závodníků 

20. soutěžní družstvo si smí půjčit jednoho soutěžícího, a to pouze ve třech soutěžích z celého ročníku PHL. Soutěžící 

může v jednotlivé soutěži startovat pouze za jedno „cizí“ družstvo. Při účasti dvou družstev jednoho SDH v 

kategorii bude druhé družstvo pro kontrolu označeno při startu prvního. 

21. na nástup před zahájením soutěže nastoupí všechna družstva v minimálním počtu 4 soutěžících v dresech,  

k vyhodnocení soutěže minimálně jeden zástupce družstva v dresu, jinak družstvo nezíská body do PHL 

22. příjezd družstev žen je povinný nejpozději do ukončení posledního útoku mužů (mimo soutěže mužů na 2B) 

23. soutěžní družstva mimo PHL se mohou přihlásit nejpozději do zahájení posledního útoku dané kategorie 

24. body do PHL získají za platný pokus společně družstva kroměřížského okresu a také další soutěžní družstva 

přihlášená do ligy při prezenci na dané soutěži v následném poměru: 

umístění 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-x  

Muži 15 12 10 8 6 5 4 3 2 1 Bodů 

Ženy 10 8 6 4 2 1 1 1 1 1 Bodů 

25. při rovnosti dosaženého času, bude udělen rovnocenný počet bodů. 

26. ženy nemusí mít dres zasunutý do kalhot 

27. průběžné výsledky budou po jednotlivých soutěžích vedeny na www.firesport.cz  (v levém sloupci Podhostýnská 

hasičská liga). Tyto údaje budou oficiální. Celá pravidla PHL a další informace naleznete na www.firesport.cz 

 
 

 

Pohárové soutěže zařazené do 9. ročníku PHL pro rok 2010 
Datum Čas Místo trať kontakt na pořadatele – rada PHL Telefon 

So  22.5 13:30 Počenice 3B Pavel Kunčar, Počenice 13, 768 33 Morkovice 605 889 199 

So  29.5. 13:00 Ludslavice 3 B Radomír Kojecký, Ludslavice 25, 768 52 Míškovice 732 804 442 

So   5.6. 11:00 Karolín 3 B Roman Skácel, Karolín 70, 768 21 Kvasice 608 402 629 

So  12.6. 14:00 Rychlov 3 B Roman Hradil, Přerovská 379, 768 61 Bystřice p/H 602 540 920 

So  26.6. 9:30 Tučapy 3 B František Crhák, Tučapy 16, 769 01 Holešov 724 279 604 

So   3.7. 13:30 Dobrotice 3 B Arnošt Kratochvíla, Dobrotice 133, 769 01 Holešov 777 266 696 

Ne   4.7. 9:00 Prusinovice 3 B Miroslav Minařík,  768 42 Prusinovice 607 184 227 

So  17.7. 13:30 Rymice 3 B Josef Fuksa, Rymice 175, 769 01 Holešov 603 787 212 

So  24.7. 14:00 Loukov 3 B Martin Rosecký, 768 75 Loukov 125 607 807 918 

So  7.8. 14:00 Podhradní Lhota 3 B Zdeněk Žejdlík, Podhradní Lhota 177, 768 71  775 034 725 

So  21.8. 11:00 Pravčice 3 B Jiří Možíš, Pravčice 204, 768 24 733 375 515 

So  28.8. 13:00 Přílepy 3 B Jiří Očadlík, Přílepy 28, 769 01 Holešov 604 504 792 

Ne  12.9. 10:00 Vítonice 3 B Pavel Novák, Vítonice 37, 768 61 Bystřice p/H 725 667 983 

Změna termínů a soutěží vyhrazena 

    

 

http://www.firesport.cz/
http://www.firesport.cz/
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B - Celkové vyhodnocení PHL 
1. provede Rada PHL hned po ukončení poslední soutěže 

2. vítězem se stává družstvo s největším počtem bodů 

3. při rovnosti bodů rozhodne počet lepších umístění v jednotlivých ligových soutěžích – více prvních míst, 

druhých atd. 
4. v obou kategoriích bude udělen putovní pohár (na jeden rok) + poháry za umístění + finanční, popř. 

věcné odměny ze získaných finančních prostředků a sponzorských darů. Odměněna budou družstva 

mužů od 1. do 10. místa a družstva žen od 1. do 5. místa 
 

 

C - Rada PHL 

1. rada PHL  je nejvyšším orgánem na soutěži 
2. bude evidovat výsledky jednotlivých soutěží a provede celkové vyhodnocení ligy 

3. bude provádět kontrolu dodržování pravidel na jednotlivých soutěžích 

4. sjedná nápravu v případě nejasností výkladu pravidel rozhodčím či pořadatelem 
5. může na pořadateli vyžadovat odstranění drobných nedostatků před zahájením soutěže. V případě 

závažných nedostatků v organizaci soutěže porušujících pravidla ligy má právo před zahájením prvního 

útoku navrhnout zúčastněným družstvům vyřazení soutěže z bodování ligy 
6. bude hodnotit jednotlivé soutěže (+ a – body) a vytvoří krátký zápis o soutěži 

7. je složená ze zástupců pořadatelů soutěží – každý pořadatel po jednom zástupci 

8. prvních 7 členů Rady PHL (bráno podle pořadí jednotl. soutěží) má na starost před každou soutěží 

zkontrolovat všechno, co se týká trati – základna, káď na vodu, rozměry, značky, terče, apod. 
Zbývajících 6 členů Rady PHL bude mít na starost kontrolu dodržování nástupů před a po soutěžích a 

výsledky. 

 
 

D - Povinnosti pořadatele soutěže: 
1. jednoznačně odliší na startovní listině družstva soutěžící do ligy a mimo ligu 
2. provedení kontroly účasti družstev na nástupech 

3. zahájit soutěž přípravou prvního družstva na základně v čas zahájení soutěže uvedený na pozvánce a 

provést nástup 15 minut před tímto zahájením 

4. delegovat 1 kvalifikovaného rozhodčího a 2 pomocné rozhodčí a seznámí je s pravidly PHL; rozhodčí 
budou ustrojeni ve vycházkovém nebo pracovním hasičském stejnokroji 

5. zajistit zpevněný povrch kolem základny (beton, dlažba, popř. textilní koberec) 

6. na dráze vyznačí jednotné značky (18-ti metrové muži, 17,5 metrové ženy, měřeno od čáry stříkání).  
7. zajistit na soutěž přetlakový ventil s odtokovou hadicí, nastavený na tlak 1,2 MPa. 

8. zajistit nádrž s výškou stěny 0,8 m, nejmenší obsah nádrže 1000 litrů vody. Levá stěna nádrže z pohledu 

od základny musí být souběžná se středovou osou základny.  

9. zajistit řádnou zdravotnickou službu pro případ úrazu 
10. připravit reflexní vestu pro označení vedoucího družstva 

11. k pozvánce přiložit první stranu pravidel se seznamem soutěží PHL 

12. dodržet limit pauzy mezi kategoriemi max. 20min. a vyhlásit výsledky do 30 minut po skončení soutěže 
13. u tabule výsledků soutěže vyvěsí první stranu pravidel a průběžné pořadí PHL 

14. na tabuli výsledků i do výsledkové listiny označí družstva s půjčeným soutěžícím 

15. vyplatit na peněžitých cenách minimálně 3000,- Kč a dále udělit družstvům na 1. - 3. místě obou 
kategorií min. pamětní věcnou cenu (pohár, plaketu apod.), na které bude uvedeno místo konání, datum, 

kategorie a umístění 

16. zajistit písemnou výsledkovou listinu podepsanou hlavním rozhodčím a jednu kopii předat ke zpracování  

Radě PHL - Roman Skácel, Karolín 70, 768 21 Kvasice, e-mail : romanskacel@volny.cz  
17. pokusí se článek ze soutěže otisknout i v regionálním periodiku, např. Kroměřížský Deník.  

(Je to naše „reklama“.) 

18. chce-li pořadatel soutěže zařadit svou soutěž dalšího ročníku PHL, musí se soutěžní družstvo (družstva) 
pořadatele zúčastnit nadpolovičního počtu soutěží PHL 

19. aby soutěž byla zařazena do PHL, musí pořadatel splnit výše uvedené podmínky a vložit částku 1500 Kč 

na jarní schůzi PHL. Částku bude v roce 2010 spravovat SDH Loukov – Martin Rosecký a bude použita 

na chod a závěrečné vyhodnocení PHL. 

mailto:romanskacel@volny.cz

