PRAVIDLA GRAND PRIX 8. OKRSKU
(poslední aktualizace na okrskové schůzi 18. 3. 2018)

1. Účast na soutěžích
Soutěže Grand Prix 8. okrsku (dále jen „GP okrsku“) se může zúčastnit družstvo mužů, žen
nebo smíšené v počtu nejméně 5 osob. Maximálně však 9 osob.
Družstvo musí být přihlášeno do GP okrsku nejpozději 31. 3. každého roku v den první
soutěže GP. Do tohoto termínu družstvo musí také zaplatit startovné za celou sérii soutěží (150
Kč za 1 soutěž).
Soutěžit mohou jen členové SH ČMS ve věku min. 15 let.

2. Organizační zabezpečení jednotlivých soutěží
Pořadatel každé soutěže je povinen zaslat organizační zabezpečení soutěže (propozice)
každému sboru, který se zúčastní GP okrsku, hlavnímu rozhodčímu a veliteli okrsku nejméně 14
dní před termínem konání soutěže.
Elektronickou časomíru potřebnou k měření časů si pořádající sbor zajišťuje sám. Pokud si ji
nezajistí, zajistí si funkční ruční digitální stopky (3 ks).

3. Protesty a odvolání
Proti porušení pravidel GP okrsku, regulérnosti soutěže nebo disciplín je možno podat
písemný protest. Protest podává zásadně vedoucí družstva (velitel nebo jeho zástupce) hlavnímu
rozhodčímu soutěže na předepsaném tiskopise zároveň se složením kauce 500 Kč. Při uznání
protestu se kauce vrací. Při zamítnutí propadá ve prospěch 8. okrsku.
Proti porušení pravidel GP okrsku, regulérnosti soutěže nebo disciplín je možno podat protest.
Nejdříve lze tento protest podat ústní formou. Protest podává zásadně vedoucí družstva (velitel
nebo jeho zástupce) hlavnímu rozhodčímu soutěže. V případě zamítavého stanoviska lze podat
písemný protest a to na předepsaném tiskopise zároveň se složením kauce 500 Kč. Při uznání
protestu se kauce vrací. Při zamítnutí propadá ve prospěch 8. okrsku.
Protest, týkající se sporných otázek, které vznikly v průběhu disciplíny, musí být podán do 10
minut po skončení pokusu. Protest řeší na místě hlavní rozhodčí soutěže.

Proti vyřešení protestu je možno podat odvolání k odvolací komisi, která se sestává z hlavního
rozhodčího soutěže, velitele okrsku nebo velitele soutěže a vedoucích jednotlivých družstev.
Odvolání je nutno podat písemně veliteli okrsku nebo veliteli soutěže do 15 minut od vyřešení
protestu hlavním rozhodčím.

4. Organizační zabezpečení soutěže
Domácí cvičí první. Po nich ženy. Poté muži. U SDH, které bude mít více soutěžních družstev
v jedné kategorii, bude při nástupu provedena kontrola členských průkazů a předán jmenný
seznam soutěžících. Toto se bude provádět před každou soutěží GP, aby bylo zajištěno, že každý
člen družstva bude cvičit pouze jednou.

5. Provedení soutěže
O povrchu dráhy a provedení jednotlivých disciplín rozhoduje pořadatel. K zajištění nářadí na
základně nesmí být použito žádných podpěr a spojka hadice „B“ nesmí být zavěšena na stroji.
Doba na přípravu pokusu při požárním útoku (tj. příprava motorové stříkačky a nářadí na
základnu) je 5 minut od povelu rozhodčího „NA ZÁKLADNU“. Domácí tým startující jako první
může mít základnu připravenu již před začátkem soutěže.
Ustrojování soutěžících po odstartování se ruší je zakázáno.
Každé družstvo má 1 pokus na provedení požárního útoku.

6. Oděv, obuv a výzbroj
Oděv: pro všechny soutěže GP okrsku musí být hasičský pracovní stejnokroj PS II či
obdobný, popř. zásahový oblek
Obuv: nemusí být jednotná (kopačky a tretry jsou zakázány)
Opasek: těžký, může být bez karabiny
Přilba: jakéhokoliv typu dle ČSN (tzn. bez úprav)

7. Motorové stříkačky a věcné prostředky
Motorové stříkačky a věcné prostředky (hadice, proudnice, savice, aj.), používané při
soutěžích GP okrsku musí být dle ČSN a musí odpovídat pravidlům požárního sportu.

Závady, které vznikly na překážkách nebo nářadí, které dodal pořadatel, budou při podání
protestu uznány a bude povoleno opakování pokusu.
Družstvo si může nechat materiál zkontrolovat před startem pokusu. Pokud budou závady na
materiálu zjištěny po skončení pokusu (např. krátká hadice apod.), bude pokus posuzován za
neplatný. Pokud rozhodčí zjistí závady na materiálu před startem, nesmí start povolit. Jeden člen
družstva může zůstat u stříkačky. Sání se provádí z kádě, ne přímo z potoka.
Použití přetlakového ventilu je povinné.

8. Hodnocení soutěží
Pokus je neplatný:
a) pokud nebude nasazen přetlakový ventil,
b) pokud nedojde ke sražení terčů,
c) pokud dojde ke zkřížení proudů,
d) pokud není sací koš našroubován na savici před jejím ponořením do vody nebo pokud po
vytažení z vody koš odpadne, (pokud koš spadne do nádrže a savice nebyla ještě ponořena
do vody, lze koš znovu našroubovat mimo nádrž a dokončit pokus),
e) pomůže-li úmyslně jeden proud druhému proudu při srážení jeho terče,
f) pokud se soutěžící zůstávající na základně dotkne nářadí dříve, než se ho dotkne první
přibíhající soutěžící,
g) pokud soutěží jeden člověk za dvě a více družstev,
h) pokud se soutěže zúčastní méně než 5 členů družstva nebo více jak 9 členů,
i)

j)

pokud při plnění jakéhokoliv úkolu bude zjištěna pomoc jiné osoby než člena soutěžícího
družstva; to platí i při chystání základny; u žen může s chystáním základny pomoci 1 člen
soutěžícího sboru, který je označený vestou,
pokud soutěžní družstvo nesplní podmínky soutěže.

Pokud jsou v soutěži zařazeny prvky překonávání překážek, jsou hodnoceny 5 trestnými
sekundami za nesplnění úkolu za každý případ.
Družstvo může být vyloučeno ze soutěže pro nepřístojné chování vůči rozhodčím nebo
pořadatelům soutěže (např. házení přilby apod.).

Pokud družstvo bez omluvy odjede ze soutěže dříve (před vyhlášením výsledků), bude toto
hodnoceno jako neúčast. Při zahájení soutěže a vyhlášení výsledků musí být přítomno minimálně
5 členů z každého soutěžního družstva.
Pohár zůstává jako putovní až do zániku GP okrsku. Pak připadne tomu, kdo zvítězil
nejvícekrát.
Ostatní ustanovení, která zde nejsou uvedena, se řídí platnými Směrnicemi hasičských
sportovních soutěží pro muže a ženy vydaných SH ČMS.

