PRAVIDLA
BIOMAC Hanácká extraliga
1. Výkonný orgán seriálu BIOMAC Hanácká extraliga:
Výbor HSKH
„Hasičský sportovní klub Haná“ je vyhlašovatelem a řídícím orgánem daného ročníku, který vydává,
schvaluje pravidla a pořadatele soutěží pro daný ročník prostřednictvím členů výboru HSKH a delegátů,
dohlíží na dodržování schválených pravidel BIOMAC Hanácké Extraligy.

Práva a povinnosti delegáta
Delegát má právo vyžadovat na veliteli soutěže (pořadateli) odstranění všech nedostatků, které určují
pravidla. O průběhu soutěže udělá delegát zápis. Musí tak učinit nejpozději do vyhlášení
výsledků. Delegát je členem štábu soutěže.
Delegát kontroluje :
•
•
•

včasnou prezentaci družstev a zaplacení startovného.
účast na zahajovacím a závěrečném nástupu.
dohlíží na dodržení stanoveného času zahájení soutěže a délku stanovených přestávek.

2. Soutěž:
•
•

seriál soutěží BIOMAC HANÁCKÁ EXTRALIGA se skládá ze soutěží dle schváleného
kalendáře soutěží, který je uveden na stránkách www.biomac-hanackaextraliga.cz
soutěž, která bude sloučena i jinou ligou - v tomto případě musí být jasně rozlišeno do které ligy
se soutěžní družstvo přihlásí

3. Účast v soutěži:
Soutěže se mohou zúčastnit hasičská družstva z celé ČR i ze zahraničí na základě přihlášky k
jednotlivým soutěžím v kategoriích - muži, ženy.
Přihlášky do soutěže v dané kategorii se přijímají do začátku přípravy základny prvního
startujícího družstva dané kategorie. Internetové zamluvené pořadí je nutno potvrdit u mužů
zaplacením startovného do úředně stanoveného začátku soutěže (pozvánka). U žen do skončení
kategorie mužů.
Účast jednotlivých soutěžních družstev na nástupu je nepsaná morální povinnost, neboť se jedná o
prezentaci hasičů na veřejnosti, jako forma poděkování pořadatelům a sponzorům za jejich práci a
podporu.
Soutěžní družstvo v kategorii můžu se musí zúčastnit zahajovacího i závěrečného nástupu v min.
počtu 4 zástupců daného týmu. Pro kategorii žen platí, že se musí zúčastnit závěrečného nástupu
v min. počtu 4 zástupců z daného týmu. Kategorie žen se zahajovacího nástupu zúčastnit nemusí.
Soutěžní družstva nastupují na nástup v dresech nebo soutěžních tričkách, krátké nebo dlouhé kalhoty
a obuv.

Při vyhlašování výsledků na závěrečném nástupu, vystoupí pro cenu od desátého
místa vždy 4 zástupci
daného
družstva.
Případná neúčast na závěrečném nástupu bodovaného družstva, je povinná oznámit delegátovi rady
HE. Družstva mají možnost pouze jednoho registrovaného odjezdu v daném ročníku.
Porušení tohoto pravidla může mít za následek nepředání případné ceny od pořadatele.
Výše startovného je 150 Kč za jedno soutěžní družstvo.
Za družstvo může nastoupit nejvýše jeden člen jiného družstva. K plnění požárního útoku nastoupí tento
člen v dresu svého domovského družstva. V jedné soutěži smí soutěžící startovat maximálně ve dvou
soutěžních družstvech. Ženy mohou rovněž startovat i v kategorii mužů, ale maximálně ve dvou
soutěžních družstev.
Porušení pravidla o půjčování člena družstva bude potrestáno odebráním bodů v dané soutěži všem
třem družstvům. Tato okolnost se musí řešit na dané soutěži podáním protestu s průkazným materiálem.

4. Podmínky a ustanovení pro pořadatele soutěže HE:
Pořadatel soutěže Hanácké extraligy složí vklad ve výši 1 500 Kč na celkové a závěrečné vyhodnocení
Hanácké extraligy. Vklad se předkládá na první soutěži daného ročníku BIOMAC HANÁCKÁ
EXTRALIGA nebo po dohodě na své soutěži.
V případě zrušení schváleného určitého závodu v rámci série BIOMAC Hanácká extraliga se výše
vkladu nevrací.
Pořadatel je povinen striktně dodržovat daná pravidla.
Pořadatel je povinen zajistit rozhodčí znalé pravidel HE pro svůj závod (rozhodčí disciplíny, startér,
pomocník startéra a rozhodčí na sestřikové čáře).
Pořadatel musí dodržet přesně stanovený čas začátku soutěže a délku stanovených přestávek. V
případě účasti více jak 30 družstev může být přestávka prodloužena až na 30 min. Tuto podmínku
musí pořadatel včas oznámit dopředu.
Pořadatel zodpovídá za dodržení regulérnosti tratě a parametry jejího vybavení (základna, vodní nádrž,
terče, časomíra). Dle směrnic hasičských soutěží.
•
•
•
•
•
•

zpevněný podklad kolem základny a kádě musí mít min. plochu 8 x 4m
základna musí být pevná, uzavřená minimálně ze strany náběhu.
délka a parametry drah musí být dle směrnic hasičských soutěží - pro muže na 3B (90m) a
ženy 2B (70m).
Terče musí být spínací , se setřikovým válcem s odpovídajícím silovým odporem - Měřidlo HE
časomíra musí mít viditelný displej a spouštěna výstřelem z pistole
vodní nádrž nesmí mít ostré hrany ani jiné výčnělky

Pořadatel je povinen vyznačit na kraji dráhy místo pro měření délky hadic.
Pořadatel je povinen vyznačit pomocné značky na rozhazování hadic (u mužů po 18m od středu
základny, u žen po 17.5m) a musí být umístěny ve středové ose závodní dráhy a nesmí být z pevného
materiálu (kov, plast apod.)
Pořadatel jednotlivé soutěže zajistí pro soutěžní družstva věcné ceny s tím, že bude ohodnoceno min.
10 nejlepších družstev v soutěži mužů: (pro 1- 3. místo poháry, věcné ceny a dále věcné ceny) a
minimálně 10 družstev žen (1-3. místo poháry a věcné ceny).

Pořadatel je povinen zajistit instalaci reklam hlavních sponzorů BIOMAC Hanácké extraligy, které dodá
HSKH a uveřejnit jejich jména a loga na pozvánkách a propagačních materiálech závodu. Během
závodu hlasatelem prezentovat sponzory Hanácké extraligy.
Pořadatel musí dodržet přestávku pro přestavbu tratě na kategorii ženy max 20 min. Prodloužení
přestávky na 30 min. musí pořadatel včas oznámit
Pořadatel zajistí vyhlášení výsledků max. 20 min. po skončení posledního pokusu.
Pořadatel je povinen předat či zaslat výsledkové listiny a foto-video záznamy webu HE do dvou
dnů po skončení soutěže na email hanackaextraliga@gmail.com
Pořadatel musí respektovat registraci startovního pořadí, která se bude provádět pouze na web.
stránkách HE min. týden před závodem vždy v neděli v 18.00 hod. (www.hanackaextraliga.banda.cz)
Změna pořadí (prohození družstev) v uzavřené startovní listině je možná pouze po vzájemné dohodě
obou družstev a nahlášení této změny pořadateli.

5. Hodnocení jednotlivých soutěží:
Pro muže i ženy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 místo
2 místo
3 místo
4 místo
5 místo
6 místo
7 místo
8 místo
9 místo
10 místo
11 místo
12 místo
13 místo
14 místo
15 místo

20 bodů
17 b.
15 b.
13 b.
11 b.
10 b.
9 b.
8 b.
7 b.
6 b.
5 b.
4 b.
3 b.
2 b.
1 b.

Bodována jsou všechna zúčastněná družstva, která splnila podmínky. Obdržené body z jednotlivých
soutěží se sčítají do celkového hodnocení. Při dosažení stejného výsledného času u více družstev, jsou
družstva ohodnocena stejným počtem bodů. Věcné ohodnocení v dané soutěži stanovuje lepší
dosažený čas na druhém terči. Za neplatný pokus není družstvo bodováno.

6. Celkové vyhodnocení Hanácké extraligy:
•
•
•
•

do celkového hodnocení se započítávají všechny soutěže v rámci BIOMAC Hanácká
extragila v daném ročníku
vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem bodů.
při stejném počtu bodů rozhoduje více lepších umístění v jednotlivých soutěžích.
vyhodnoceno bude 7 nejlepších družstev mužů a 7 družstev žen

7. Technické podmínky a provedení disciplíny:
Provedení disciplíny dle směrnic hasičských sportovních soutěží na sklopné terče a dále
s těmito výjimkami.

Stroj:
•
•
•
•

přenosná požární stříkačka s funkčními klouby
ovládání plynu mechanické, umístěné na karburátoru
výfukové potrubí musí procházet vývěvou a musí vyúsťovat na původním místě vyrobeném
výrobcem
nástavec na savice na hrdle čerpadla je povolen

Sání:
•
•
•
•
•
•
•

dvě savice - délka 2,5 metru (+/- 5 cm) se šroubením o průměru 110 mm, min. 2,5 závit bez
tvarových úprav
koš s funkční zpětnou klapkou umístěnou vně pláště min. 2,5 závitu
koš musí být našroubován před ponořením do vodní nádrže. Pokud koš spadne do vody a
savice se nedotkne vodní hladiny, může být koš vytažen z vody a našroubován
šroubování koše pod vodou je zakázáno
sací vedení musí být před dokončením požárního útoku sešroubováno.
celé sací vedení může být následné rozšroubováno až na pokyn rozhodčího.
podložka pod savice se může používat jen rovná, bez zářezů, o max. tloušťce 10 mm.

Útočné vedení:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hadice o plošné šířce - "C42" minimálně 65 mm, hadice "B65" min. šířka 100 mm
délka hadic min. 19 m
na základně musí být materiál uspořádám tak, aby nepřesahoval okraje základny z výjimkou
savice, která se nesmí dotýkat země
mezi zuby půlspojek a šroubením u koše musí projít list papíru
namátková kontrola délky hadic bude provedena ihned po dokončení požárního útoku (měřena
bude jedna libovolná hadice)
rozdělovač musí být schváleného typu a musí mít funkční uzávěry
proudnice (včetně spojky hadice) se při stříkání na terč může dotýkat země
závodník nesmí překročit ani se dotknout čáry stříkání - čára je nedotknutelná
pojistky proti rozpojení hadic jsou v rámci bezpečnosti povoleny

Výstroj:
•

Směrnice hasičských sportovních soutěží řeší výstroj a výzbroj pouze v jednom případě, a to
při
provádění
disciplíny
požárního
sportu.
(https://www.oshcb.cz/file.php?nid=5981&oid=2602076) U žen nemusí být trikot zastrčen do
kalhot.

Jiná ustanovení:
•
•
•
•
•

•

technická přejímka vybavení každého družstva může být provedena před soutěžním pokusem
pověřeným rozhodčím.
délka času na přípravu základny je 5 – minimálně však 3 minuty. ( dle počtu zúčastněných
družstev na závodě může rozhodčí dobu změnit ) Doba přípravy musí být upřesněna před
zahájením soutěže.
čas na přípravu začíná běžet od pokynu rozhodčího - na základnu nebo čas.
soutěžní družstvo musí odejít za startovní čárou před ukončení doby přípravy.
jestliže soutěžní družstvo odejde za startovní čáru, nesmí se již k základně vrátit, pokud k tomu
nebude vyzváno rozhodčím. Je-li v ohrožení závodní stroj, např. pádem nářadí na ovládání
stroje, může se jeden zástupce soutěžního družstva vrátit na základnu a plyn ubrat. U žen může
zasáhnou vedoucí družstva. Nesmí se však nijak upravovat spadlé nářadí.
pokud rozhodčí zkontroluje základnu, zapíská a zvedne praporek, dá tak pokyn ke stratu , nesmí
už soutěžící nijak upravovat nářadí ani v případě ulitého startu.

•
•
•

na přípravě základny smí být pouze soutěžní družstvo, u žen i vedoucí, který nesmí pomáhat s
přípravou. Výjimkou je přinesení požárního čerpadla.
V době průběhu požárního útoku nebude doplňována vodní nádrž.
V případě, že soutěžícímu týmu při provádění PÚ praskne hadice nebo savice, bude mu
na požádání umožněno opakovat pokus. Povoluje hlavní rozhodčí na základě provedené
kontroly. Rozhodnutí musí být učiněno do startu dalšího družstva. Opakování tohoto
případu je pouze možné jednou v dané soutěži.

8. Měření času:
•

Čas požárního útoku bude spouštěn výstřelem ze startovací pistole (NE PŘES
FOTOBUŇKU) a měřen elektronickou časomírou, nejméně na dvě desetinná místa. Časomíra
musí umožňovat měření pravého a levého terče zvlášť a musí mít viditelný displej.

9. Startování:
•
•
•
•

startovní – „Na místa připravte se“. Startér musí vyčkat až poslední člen družstva zaujme
startovní polohu a přestane se hýbat. Následuje povel „Pozor“ a poté výstřel v časové
frekvenci max. 5 sekund
startovat se může pouze pistolí. Při chybném startu bude družstvo vráceno druhým výstřelem
nebo píšťalkou .
každé soutěžní družstvo má možnost pouze jednoho opakovaného startu, pokud nebyla chyba
na straně startéra nebo startovací techniky.
První soutěžní družstvo soutěže, bude vždy startérem cvičně odstartováno, aby nebylo
znevýhodněno oproti ostatním startujícím.

10. Ustanovení pro zájemce o pořádání závodu Biomac Hanácká extraliga:
•
•

právo na uspořádání závodu hanácké extraligy mají všechna družstva Olomouckého kraje, na
základě písemné žádosti s prezentací závodu a pořadatelského zázemí.
žadatel musí při soutěži respektovat pravidla Biomac Hanácká extraliga

Soutěžní družstva po celý ročník mohou posílat své návrhy a připomínky ke změně pravidel pro
další ročníky závodu Biomac Hanácká extraliga na e-mail hanackaextraliga@gmail.com. Tyto
návrhy výbor HSKH projedná a popřípadě zanese do pravidel pro následující ročníky.

Řídící orgán soutěže může při opakovaném porušování pravidel postihnout soutěžní
družstvo postihem části získaných bodů. Návrh na případný postih mohou podávat štáby
jednotlivých soutěží prostřednictvím delegáta HSKH.
Vedení BIO_HE zadalo vypracování odborného posudku výkladu pravidel ročníku 2019 v
základní verzi. Součástí posudku byly odpovědi na některé otázky, které Vám předkládáme
v kategorie Zprávy z HE.
Ve spolupráci s autory a na základě jejich připomínek došlo ke změnám pravidel ve
prospěch soutěžních družstev a pořadatelů.

Pravidla pro závody série Biomac Hanácká extraliga byla schválená řídícím
výrobem HSKH.

