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10.

Podmínky účasti družstev na soutěžích
Účast družstva

10.1 Soutěží BNL se mohou zúčastnit všechna družstva z ČR i zahraničí. Účast
družstva na soutěži není podmíněna účastí na jiných soutěžích BNL,
tzn. družstvo se smí zúčastnit i jedné jediné soutěže v rámci BNL.
10.2 Každé družstvo musí odevzdat řádně vyplněnou přihlášku nejpozději
do ukončení prezence. Přihlášky obsahují osobní údaje soutěžících, a proto
odpovědnost za tato data po podání přihlášky přejímá Rada BNL, která je
využije pouze pro potřeby účasti družstva na soutěži. Následně budou
přihlášky archivovány Radou BNL do konce ročníku. Po uplynutí této doby
budou veškeré přihlášky řádně skartovány.
10.3 Při odevzdání přihlášky musí družstvo zaplatit startovné ve výši 300,- Kč.
Startovné zaplatí také družstva provádějící exhibiční útok, pokud pořadatel
nebo Rada BNL nestanoví jinak.
10.4 V případě, že se družstvo předem omluví členovi Rady BNL telefonicky, nebo
jiným vhodným způsobem, a zároveň odevzdá řádně vyplněnou přihlášku před
zahájením přípravy prvního družstva v rámci celé soutěže, bude družstvo
zařazeno na poslední možné volné místo ve startovní listině podle
pravidla 11.5.
10.5 Družstvu, které neodevzdá přihlášku v souladu s pravidly 10.2 nebo 10.4, může
Rada BNL povolit start družstva po ukončení kategorie. V takovém případě
bude útok družstva považován za exhibiční útok.
10.6 Družstvo, které nesplňuje podmínky pravidel BNL (např. z důvodu nízkého věku
závodníků, nedostatečného počtu vlastních závodníků, vybavení nesplňující
pravidla apod.), se může soutěže zúčastnit, přičemž požární útok družstva bude
považován za exhibiční útok. Tento útok musí být proveden mimo hlavní
startovní pořadí, tzn. před nástupem družstev, během přestávky mezi hlavními
kategoriemi, nebo po ukončení hlavních kategorií. Účast tohoto družstva je
podmíněna buď souhlasem pořadatele soutěže, nebo souhlasem Rady BNL.
10.7 Všechna družstva, která se budou účastnit daného kola BNL, se musí zúčastnit
také zahájení soutěže (nástupu) v jednotném oděvu, podle kterého bude
patrná příslušnost soutěžících k družstvu, a v minimálním počtu 4 soutěžících.
Ve stejném minimálním počtu se družstvo musí zúčastnit také vyhlášení
výsledků na konci soutěže. Rada BNL může udělit družstvu výjimku z tohoto
pravidla na danou soutěž, pokud o to družstvo projeví zájem prostřednictvím
řádné omluvy.
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Členové družstva
10.8 Každý soutěžící v BNL musí mít v den soutěže dovršeno 15 let věku.
10.9 Základní počet závodníků v každém družstvu je 7 závodníků.
10.10 Každý soutěžící (závodník) smí v rámci hlavní kategorie jedné soutěže startovat
vždy nejvýše za 2 družstva, a to bez ohledu na kategorii, ve které družstva
startují. Na případnou účast závodníka v exhibičním útoku se v rámci tohoto
pravidla nebere ohled. Během obou soutěžních útoků musí být závodník
oblečen v dresu svého domovského družstva, tzn. v případě, kdy je zapůjčen do
jiného družstva, musí být zřejmá závodníkova příslušnost k družstvu.
10.11 Pokud nemá družstvo dostatečný počet vlastních závodníků, smí si vypůjčit
1 závodníka z jiného družstva. Vypůjčený závodník musí splnit podmínky
stanovené pravidlem 10.10.
Zapůjčený závodník musí v takovém případě startovat oblečený v dresu
družstva, ze kterého byl zapůjčen.
10.12 Vedoucí družstva může, ale nemusí, být zároveň závodníkem. Vedoucí družstva
jedná jménem svého družstva při podávání protestů a jejich projednávání. Dále
je kontaktní osobou družstva v případě potřeby.
10.13 Rada BNL si vyhrazuje právo ověřit správnost údajů uvedených v přihlášce.
Družstvo musí být schopno prokázat totožnost všech svých závodníků.
10.14 Družstva se mohou registrovat do 2 hlavních kategorií:
• Muži – za družstva v této kategorii smí startovat nejvýše jedna žena
• Ženy – tato družstva musí být tvořena výhradně ženami

11.

Startovní pořadí

11.1 Jednotlivá družstva startují v pořadí, v jakém jsou zapsána ve startovní listině.
Pokud na dané soutěži mají družstva v kategorii mužů startovat na dráze 2B,
zřizuje se společná startovní listina pro kategorie mužů a žen.
11.2 Pořadí soutěžních družstev na startovní listině je dáno internetovou rezervací
na webu BNL. Nejlépe hodnoceným družstvům (dle aktuálního hodnocení
ročníku) bude rezervace umožněna s předstihem.4

4

Rezervace bude začínat vždy v neděli dva týdny před danou soutěží ve 20 hodin. V 18 hodin
daného dne bude umožněna nejlepším družstvům předběžná rezervace, a to 5 nejlepším
družstvům mužů, resp. 3 nejlepším družstvům žen.
V 19 hodin bude rezervace umožněna dalším 5, resp. 3 družstvům. Družstva, kterým
bude takto umožněna rezervace na danou soutěž, se mohou v rámci startovní listiny libovolně
přesouvat na volné pozice až do okamžiku uzavření rezervační listiny.
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11.3 Pořadatel má právo zarezervovat družstva do rezervačních listin přednostně
před spuštěním rezervace, a to maximálně 5 družstev (bez ohledu na kategorie
družstev).
11.4 Pokud chce družstvo změnit svou startovní pozici, musí si vyměnit svou
startovní pozici s jiným družstvem. Předpokladem k této výměně je souhlas
vedoucích obou družstev. Změna startovního pořadí musí být ohlášena
časomíře a hlavnímu rozhodčí.
11.5

Družstva, která mají startovní pozici přidělenou podle internetové rezervace,
musí svou rezervovanou pozici využít. Svou startovní pozici smí změnit pouze
v souladu s pravidlem 11.4.
Družstvo, které nebude před soutěží mít rezervovanou pozici ve startovní
listině, bude při prezenci (podání přihlášky) dodatečně zapsáno na některou
z volných pozic startovní listiny.
Družstvo, které je v rezervační listině zapsáno a neodevzdá přihlášku do
ukončení prezence družstev (viz pravidlo 10.4), bude přesunuto na poslední
možnou volnou pozici ve startovní listině.

11.6 Každé družstvo má právo pouze na jeden soutěžní pokus. V případě, že dojde
během řádného útoku družstva k technické závadě na straně rozhodčích,
časomíry nebo pořadatele, bude soutěžnímu družstvu umožněn nový soutěžní
pokus.

12.

Technické podmínky
Stroj

12.1 Na stroj nejsou kladeny žádné požadavky, kromě omezení a požadavků
v pravidlech dále. Stroje smí mít libovolné parametry pohonné jednotky,
čerpadla, konstrukci, apod. V případě, že stroj neodpovídá schválenému typu
požárního čerpadla, musí být závodníci obeznámeni s riziky vyplývajícími
z použití daného stroje. Strojník musí být seznámen s ovládáním a chováním
obsluhovaného stroje.
12.2 Na šroubení víka čerpadla musí být nejméně dva a půl závitu. Na šroubení
může být před útokem nasazen nástavec (redukce).
12.3 Dekorativní nebo ochranná pokrývka nádrže umístěná pod úchytnými pásy, bez
jakýchkoliv výčnělků, tvarových podložek, suchých zipů apod., kopírující povrch
Rozhodující je průběžný stav celkového hodnocení platný v den začátku rezervace.
V případě, že se v den začátku rezervace koná soutěž, není tato soutěž uvažována
do průběžného hodnocení. Před první soutěží sezony je rozhodující konečné hodnocení
předchozího ročníku.

Pravidla Benešovské hasičské ligy v PÚ 2021
Část D: Pravidla pro závodníky

Strana 5/14

BENEŠOVSKÁ HASIČSKÁ LIGA v požárním útoku
nádrže v maximální tloušťce 5 mm, se nepovažuje za úpravu. Ochrannou
pokrývku lze při dodržení těchto podmínek využít i na vzduchovém filtru
případně na chladiči. Na víku chladiče, vzduchovém filtru a palivové nádrži
stroje nelze použít jakoukoliv pevnou pomůcku pro zajištění stabilní polohy
materiálu (savice, koše, apod.). Na chladiči je pro tento účel možné použít
volně usazené klíče na hadice.
12.4 Stroj smí být nastartován na pokyn rozhodčího po ukončení přípravy družstva.
12.5 Útok bude prováděn bez přetlakového ventilu na výtlačném hrdle čerpadla.
Sací vedení
12.6 Celé sací vedení musí být tvořeno savicemi a sacím košem o jmenovitém
průměru 110 mm.
12.7 Koš musí mít funkční zpětný ventil nebo klapku. Ovládání zpětného ventilu
nebo klapky musí být umístěno vně pláště koše. Závitová část sacího koše
nemusí mít výstupky pro použití klíče.
12.8 Koš musí být vybaven sítem zabraňujícím vniknutí hrubých nečistot. Světlé
rozměry oka síta mohou být maximálně 10x10 mm, (případně 100 mm2 při
jiném, než čtvercovém tvaru).
12.9 Savice musí mít délku 2,5 m ± 0,1 m. Délkou savice se rozumí vzdálenost mezi
konci pevných částí savice (tzn. koncovek bez šroubení). Spojky savic musí mít
nejméně 2,5 závitu. Savice mohou být omotány lepící páskou, pokud bude
zachován původní tvar povrchu savice.
Útočné vedení
12.10 Pro útočné vedení může být využita sada sportovních hadic se zmenšeným
průměrem:
• B65 – plošná šíře hadice min. 100 mm
• C42 – plošná šíře hadice min. 65 mm
12.11 Délka hadic musí být 20,0 m (±1,0 m). Délka hadice se měří včetně půlspojek
(bez ozubů).
12.12 Půlspojky hadic na připravené základně se nesmí dotýkat a ozuby nesmí být
zasunuty v tělese půlspojky. Mezi zuby musí projít rovný plech
o tloušťce 1 mm.
12.13 Půlspojky hadic smí být vybaveny pojistkami proti rozpojení. Tato pojistka smí
být osazena také na výtlačném hrdle čerpadla.
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12.14 Rozdělovač musí být s funkčními uzávěry, s ovládacími prvky bez ostrých hran.
Orientace ovládání kulových uzávěrů v jednotlivých polohách může být
libovolná.
12.15 Průměr výstřikové hubice proudnice musí být 12,4 - 13 mm. Před útokem může
rozhodčí namátkově průměr přeměřit.
12.16 Hadice smí být omotány lepící páskou. Omotávky nesmí vyčnívat o více než
10 mm nad původní povrch hadice. Tvar proudnice může být libovolný.

13.

Způsob provedení útoku
Příprava družstva

13.1 Družstvu, které nenastoupí k provedení soutěžního útoku podle pořadí
stanoveného v kapitole 11, a zároveň za sebe nenajde náhradu podle pravidla
11.4, nebude soutěžní útok umožněn.
13.2 Před vstupem na dráhu umístí družstvo své vybavení na přípravnou základnu.
Zde může rozhodčí provést kontrolu vybavení. Namátková kontrola může být
provedena také po úspěšném dokončení útoku.
První družstvo v kategorii, případně první tým po přestávce, smí své vybavení
přinést do okolí soutěžní základny.
13.3 Před útokem družstvo připraví své vybavení se strojem na soutěžní základnu
tak, aby rozmístění jednotlivých částí vybavení odpovídalo stanoveným
pravidlům (viz pravidlo 13.6).
13.4 První tým v kategorii, resp. první tým po přestávce nebo přerušení soutěže,
zahájí přípravu družstva po povelu rozhodčího. Tímto povelem začíná časový
limit pro přípravu družstva. Časový limit pro přípravu je v tomto případě
5 minut.
13.5 Každé následující družstvo může zahájit přípravu vybavení v okamžiku odpojení
první hadice B od výtlačného hrdla stroje družstva, které právě dokončilo útok.
Časový limit pro přípravu družstva se počítá od okamžiku, kdy předchozí
družstvo odstraní svůj stroj ze základny.5 Časový limit pro přípravu je v tomto
případě 4 minuty. Pokud dvě po sobě jdoucí družstva používají stejný stroj
(nedochází k výměně stroje na základně), musí tuto skutečnost nahlásit
rozhodčímu.

5

V případě, že dvě po sobě jdoucí družstva využívají společného stroje, počítá se doba přípravy
již v okamžiku odpojení hadice od výtlačného hrdla.

Pravidla Benešovské hasičské ligy v PÚ 2021
Část D: Pravidla pro závodníky

Strana 7/14

BENEŠOVSKÁ HASIČSKÁ LIGA v požárním útoku
13.6 Vybavení na základně musí splňovat následující pravidla:
• Mezi veškeré půlspojky hadic a savic musí být možné vložit rovný plech
tloušťky 1 mm.
• Hadice, části stroje a další vybavení nesmí přesahovat přes hranu
základny (resp. přes pomyslnou rovinu nad hranou základny).
• Savice smí přesahovat hranu základny, ale nesmí se dotýkat země.
• K podepření savice a koše je možné využít 2 ks hadicových klíčů, pokud
tyto již nejsou využity na chladiči stroje (viz pravidlo 12.3).
• Hadice (kromě spojek) lze využívat k podpírání jiných hadic a savic.
• První hadice B smí být narovnána pod výtlačným hrdlem stroje.
• Na místo spoje lze položit podložku o maximální tloušťce 10 mm.
Podložka musí být hladká, rovná a bez výřezů.
13.7 Soutěžící nesmí na dráhu umisťovat vlastní značky.
13.8 Soutěžní družstvo může dokončit přípravu nejpozději v okamžiku uplynutí
stanoveného časového limitu. Vypršení časového limitu rozhodčí ohlásí
povelem „KONEC PŘÍPRAVY“. Po vypršení časového limitu již závodníci bez
vyzvání rozhodčího nesmí provádět žádné úpravy na základně.
13.9 Rozhodčí po dokončení přípravy provede kontrolu základny a v případě
nedostatků vyzve k opravě základny. Opravu nedostatku smí provést pouze
jeden závodník. V případě sacího vedení mohou opravu provést 2 závodníci.6
Oprava musí být provedena co nejrychleji. Pokud závodník neprovede opravu
do vyhovujícího stavu neprodleně, může rozhodčí rozhodnout o diskvalifikaci
z důvodu nevyhovující základny.7
13.10 Připravenost základny signalizuje rozhodčí zvednutím praporku (popř.
píšťalkou). Od tohoto okamžiku je základna považována za uzavřenou a již
nelze provádět žádné další úpravy.
Start útoku
13.11 Po uzavření základny se všichni závodníci družstva připraví za startovní čáru.
13.12 Po povelu „NA MÍSTA, PŘIPRAVTE SE“ se závodníci postaví na startovní čáru
tak, aby se žádná část těla nedotýkala startovní čáry nebo povrchu za ní.

6

Pokud rozhodčí na připravené základně nalezne více nedostatků, vyzve rozhodčí k opravám
postupně. V takovém případě každou opravu smí provést maximálně jeden závodník (resp.
2 závodníci v případě sacího vedení).

7

Cílem opravy je pouze rychlé docílení takového rozmístění vybavení, které vyhovuje
stanoveným pravidlům. Za přiměřený časový limit pro opravu se považuje přibližně 10 sekund,
avšak lze brát ohled na náročnost opravy.
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13.13 Rozhodčí (startér) vyčká, až všichni závodníci zaujmou svou přípravnou polohu.
Za přípravnou polohu se přitom považuje takový postoj, ve kterém závodník
v klidu vyčkává na vydání povelu „POZOR“.
13.14 Po povelu „POZOR“ musí všichni závodníci zaujmout svou střehovou polohu.
V této poloze musí závodníci setrvat až do výstřelu ze startovní pistole. Každý
náznak startovní reakce před výstřelem bude hodnocen jako ulitý start. Výstřel
ze startovní pistole má následovat přibližně 1 sekundu po povelu „POZOR“.
13.15 Ulitý start se signalizuje druhým výstřelem, případně píšťalkou. Po prvním
ulitém startu se všichni závodníci vrátí za startovní čáru k opakovanému startu
a postupuje se znovu podle pravidel 13.11 až 13.14. Stejně se postupuje také
v případě přerušení startu z důvodu chyby nebo technické závady na straně
rozhodčího nebo pořadatele, avšak v takovém případě se nejedná o ulitý start.
Po druhém ulitém startu je družstvo diskvalifikováno z důvodu špatného startu.
13.16 Pokud před opakovaným startem dojde ke spadnutí materiálu, může se
závodník před povelem „NA MÍSTA, PŘIPRAVTE SE!“, přihlásit zvednutím ruky
nad hlavu. Rozhodčí umožní jednomu členu družstva opravu základny shodně
s pravidlem 13.9.
13.17 Při technické závadě na straně rozhodčích nebo pořadatele, resp. při náhlé
změně povětrnostních podmínek, mohou rozhodčí na dobu nezbytně nutnou
přerušit přípravu družstva nebo odložit start družstva. Po dobu přerušení smí
strojník zastavit motor stroje. Pokud vlivem přerušení vznikne potřeba úpravy
základny, může rozhodčí znovu otevřít základnu, a to na dobu nezbytně
nutnou.
13.18 Pokud se stane závodníkovi úraz během útoku, který nemohl být dokončen
nebo uznán z důvodu technické závady na straně rozhodčích či pořadatele, smí
si družstvo pro opakovaný útok vypůjčit závodníka z jakéhokoliv jiného
družstva.8 V tomto případě se nebere ohled na pravidlo 10.10 a 10.11.
Průběh a ukončení útoku
13.19 Koš musí být během útoku našroubován na savici před ponořením do vody.
Savice se nesmí dotknout vodní hladiny před našroubováním koše na savici.
Koš, který nenašroubovaný spadne do nádrže na vodu, smí být z vody vytažen
a našroubován, savice se však přitom nesmí dotknout vodní hladiny žádnou
svou částí. Našroubovaný koš musí po ponoření pod vodu zůstat našroubován
po celou dobu útoku, a to i po vytažení z nádrže.

8

Předpokladem pro uznání zranění je nahlášení úrazu (včetně případného ošetření
zdravotníkem) a vyplnění protokolu o úrazu.
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13.20 Savice musí být v okamžiku signalizace sražení druhého terče sešroubovány.
Každý náznak šroubování savic po tomto okamžiku bude posouzen jako
porušení tohoto pravidla. Totéž platí o spoji savice se strojem.
13.21 Závodník, ani vybavení družstva se nesmí před dokončením útoku dotknout
nástřikové čáry nebo plochy za ní.
13.22 Strojník svým jednáním nesmí nepřiměřeně ohrozit ostatní závodníky nebo
přihlížející osoby. Nepřiměřeným ohrožením se v tomto případě rozumí
zejména ponechání vysokého výkonu stroje v okamžiku, kdy proudnice nebo
konec rozpojené hadice není pod kontrolou závodníka.
Při vážném nebezpečí úrazu některého ze závodníků nebo přihlížejících osob
(viz pravidlo 12.1), smí rozhodčí zasáhnout do průběhu útoku a v případě
nebezpečí z prodlení jej okamžitě přerušit. Odůvodněný zásah rozhodčího není
důvodem k povolení opakovaného útoku družstva.9
13.23 Všichni závodníci musí mít nasazenou a zapnutou ochrannou helmu po celou
dobu útoku (tzn. do úspěšného dokončení útoku).
13.24 Družstvo bude diskvalifikováno při porušení pravidel, a to z následujících
důvodů:
• Nevyhovující příprava základny (pravidla 13.6 a 13.9)
• Špatný start (pravidlo 13.15)
• Ponoření savice bez našroubovaného koše (viz pravidlo 13.19)
• Nenašroubovaný koš (pravidlo 13.19)
• Nespojené savice (pravidlo 13.20)
• Přešlap na nástřikové čáře (pravidlo 13.21)
• Rozepnutá helma před dokončením útoku (pravidlo 13.23)
• Nesportovní chování (pravidla 13.33 až 13.35)
13.25 Dojde-li k rozpojení nebo roztržení hadice během útoku a vzniklá situace
ohrožuje bezpečnost diváků, nebo ohrožuje regulérnost trati, např.
nekontrolované vylití vedení do dráhy, nepovažuje se zásah diváka nebo
rozhodčího, který odvrací toto ohrožení za nedovolenou výpomoc třetí strany.
Není to důvodem k povolení opakovaného útoku družstva.
13.26 Družstvo je povinno zajistit, aby nedošlo během útoku k přesáhnutí použitého
nářadí mimo vyměřenou dráhu (do prostoru diváků). Pokud v tomto prostoru
mimo dráhu dojde k zásahu diváků nebo rozhodčího a dojde k manipulaci s
nářadím (např. uchopení hadice, odhození), nepovažuje se tento zásah za
9

V rámci tohoto pravidla se vychází z předpokladu, že pro úspěšné dokončení útoku je nutné
správné spojení všech hadic a zachování kontroly nad proudnicí. Při zásahu rozhodčího do
útoku se očekává, že tyto základní předpoklady nebudou splněny, a proto nelze očekávat ani
úspěšné dokončení útoku bez zásahu rozhodčího.

Pravidla Benešovské hasičské ligy v PÚ 2021
Část D: Pravidla pro závodníky

Strana 10/14

BENEŠOVSKÁ HASIČSKÁ LIGA v požárním útoku
nedovolený zásah třetí strany, ať už by vedl ke zlepšení nebo zhoršení
výsledného pokusu. Tato situace není důvodem k povolení opakovaného
útoku.
13.27 Do výsledkové listiny se zaznamenává čas sražení v pořadí prvního terče. Tento
čas má dále vliv v některých nerozhodných situacích při vyhodnocení celkových
výsledků soutěže.
13.28 Útok je úspěšně dokončen sražením druhého terče, a to za předpokladu, že
družstvo neporuší pravidla způsobem, který povede k diskvalifikaci družstva.
Čas sražení druhého terče se považuje za výsledný čas útoku.
13.29 Soutěžní útok může být předčasně ukončen, a to v těchto případech:
• Vlastním rozhodnutím družstva, přičemž za signál ukončení útoku se
v tomto případě považuje úmyslné zastavení chodu motoru stroje
v průběhu útoku.
• Při porušení pravidel způsobem, který vede k diskvalifikaci družstva.
• Při nebezpečí zranění některého ze závodníků nebo přihlížejících.
Rozhodnutí o platnosti útoku
13.30 Po úspěšném ukončení útoku vydají rozhodčí na jednotlivých pozicích signál,
zda družstvo splnilo všechna pravidla pro uznání platného útoku. Platný útok
se signalizuje bílým nebo žlutým praporkem, neplatný útok se signalizuje
červeným praporkem.
13.31 Hlavní rozhodčí provede zhodnocení útoku z pohledu pravidel, jejichž
posuzování je v kompetenci hlavního rozhodčího (závisí na stanovišti hlavního
rozhodčího). V případě, že všichni rozhodčí signalizují platný útok a hlavní
rozhodčí rovněž vyhodnotí soutěžní útok jako platný, vydá souhrnný signál o
platném útoku.
13.32 Pokud konečné rozhodnutí o platnosti útoku vyžaduje poradu rozhodčích,
může být průběh soutěže přerušen, a to buď okamžitě před vpuštěním
následujícího družstva na základnu, nebo po ukončení útoku následujícího
družstva. Družstvo následující po přerušení soutěže provede přípravu na
základně podle pravidla 13.4.
Nesportovní chování
13.33 Pokud dojde k nesportovnímu chování, bude družstvo diskvalifikováno v rámci
dané soutěže.
13.34 V případě opakovaného nebo hrubého nesportovního chování bude družstvo
vyřazeno z celého ročníku BNL.
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13.35 Slovní napadení rozhodčích je považováno za nesportovní chování. Fyzické
napadení rozhodčích je hrubé nesportovní chování.
Rozstřel
13.36 Do rozstřelu se kvalifikují 3 nejlepší družstva z každé hlavní kategorie. Čtvrté
družstvo se kvalifikuje na základě času rychleji sraženého terče, a to ze všech
ostatních družstev, která svůj soutěžní útok dokončí. Při neúčasti některého
z kvalifikovaných družstev se může zúčastnit náhradní družstvo stanovené
podle výsledného pořadí hlavní kategorie.10
13.37 Startovní pořadí v rámci rozstřelu vychází přednostně ze vzájemné dohody
mezi všemi družstvy. Během rozstřelu mohou mít družstva mužů a žen smíšené
startovní pořadí.
Pokud nelze pořadí stanovit na základě dohody družstev, startují střídavě
družstva mužů a žen, přičemž jako první startují družstva s nejhorším
výsledným časem v rámci hlavní kategorie.
13.38 Při účasti družstva v rozstřelu smí být změněna sestava, včetně výměny
některých závodníků (např. z důvodu nepřítomnosti závodníka, který za
družstvo startoval v základní části). V rámci rozstřelu smí každý závodník rovněž
startovat nejvýše za 2 družstva (viz pravidlo 10.10), avšak nebere se ohled na to,
za jaká družstva závodník startoval v základní části. V rámci rozstřelu nemusí
být splněno pravidlo 10.11.

14. Protesty
14.1 Každé družstvo provádějící soutěžní útok má právo podat protest, a to při
podezření, že nastala některá z těchto situací:
• Družstvo bylo neprávem diskvalifikováno ze soutěže.
• Během útoku družstva došlo k technické závadě nebo porušení pravidel
na straně rozhodčích nebo pořadatele, která prokazatelně negativně
ovlivnila výsledný čas družstva.
14.2 Vedoucí družstva musí nejpozději do 5 minut od ukončení soutěžního útoku,
kterého se protest týká, oznámit záměr podat protest alespoň ústní formou.
Nejpozději do 10 minut po ukončení útoku pak musí odevzdat písemnou
formu protestu vyplněnou na formuláři dostupném ve stánku časomíry a
webových stránkách ligy. Protest musí být ohlášen a předán hlavnímu
rozhodčímu, který zajistí předání protestu Radě BNL.
10

V kvalifikování náhradních družstev se doporučuje pokračovat nejvýše do 8. místa
výsledného pořadí. Pokud se rozstřelu nezúčastní žádné z těchto náhradních družstev,
odstartuje v rámci rozstřelu snížený počet družstev.

Pravidla Benešovské hasičské ligy v PÚ 2021
Část D: Pravidla pro závodníky

Strana 12/14

BENEŠOVSKÁ HASIČSKÁ LIGA v požárním útoku
Při podání protestu zaplatí družstvo vratnou kauci ve výši 200,- Kč. V případě
uznání protestu bude tato kauce vrácena, v opačném případě propadne ve
prospěch BNL (zastoupené zapsaným spolkem) a bude využita k nákupu
ocenění na slavnostní vyhlášení ročníku BNL.
14.3 Na základě podaného protestu bude svolána Rada BNL, která hlasováním
rozhodne o uznání a způsobu vyřešení protestu. Pokud bude nutné provést
opakovaný útok, bude tento útok zařazen na konec hlavní kategorie, případně
před nebo po plánované přestávce.
14.4 K vyřízení protestu může být přizván vedoucí družstva, které protest podalo.
14.5 Při posuzování protestu může být využit videozáznam nebo fotodokumentace
útoku.
14.6 Pokud je některý z členů Rady BNL zároveň členem družstva, kterého se protest
týká, případně pokud se cítí zásadním způsobem podjatý z důvodu vlivu
výsledku protestu na výsledek vlastního družstva, je povinen tuto skutečnost
oznámit ostatním členům Rady BNL na začátku projednávání protestu. Tento
člen Rady BNL se má zároveň zdržet hlasování o vyřízení protestu.

15.

Hodnocení jednotlivých soutěží

15.1 Pořadí družstev je určeno výslednými časy soutěžních útoků družstev. Vítězem
soutěže je družstvo s nejnižším dosaženým výsledným časem. Pokud dvě
družstva dosáhnou shodného výsledného času, rozhodne o vzájemném pořadí
těchto družstev čas sražení prvního terče. Pokud i tento čas je shodný, obě
družstva získají stejný počet bodů, a to podle nejvyššího počtu bodů, který
mohou družstva získat.11
15.2 Za účast na jednotlivých soutěžích získávají družstva body do celkového
hodnocení ročníku. Za jednotlivá umístění na soutěži se přidělují body podle
tabulky:
Pořadí v PÚ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Muži

20

17

15

13

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Ženy

15

12

10

8

6

4

3

2

1

0

0

0

0

0

0

0

16. a další

11

Například pokud se družstva dělí o 3. a 4. místo, získají v případě nerozhodného stavu obě
družstva bodový zisk náležící k 3. místu.
Obdobným způsobem bude rozhodnuto o pořadí družstev také v případě, že stejných časů
dosáhnou více než 2 družstva.
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15.3 Pokud se družstvo nezúčastní zahájení soutěže nebo vyhlášení výsledků, aniž
by družstvu byla udělena výjimka (podle pravidla 10.7), nebudou družstvu
přiděleny body za danou soutěž. Stále se však započítává do výsledného pořadí
družstev, tzn. nepřidělení bodů podle tohoto pravidla nemá žádný vliv na
bodový zisk ostatních družstev.12
15.4 Účast družstva na soutěži pro potřeby celkového vyhodnocení ročníku BNL se
započítává za každou soutěž, kde družstvo provede soutěžní útok (tzn. včetně
nedokončených útoků a útoků, během kterých je družstvo diskvalifikováno).
Účast se družstvu započítá i v případě, že Rada BNL rozhodne o nezapočítání
výsledků soutěže do celkového hodnocení ročníku. Exhibiční útoky se jako
účast na soutěži nezapočítávají.
15.5 V případě prokazatelného závažného porušení pravidel BNL může Rada BNL po
ukončení soutěže rozhodnout o odebrání bodů z celkového hodnocení ligy,
případně může být družstvo dodatečně diskvalifikováno.13

16.

Celkové vyhodnocení ročníku

16.1 Do celkového vyhodnocení ligy budou zahrnuta pouze družstva, která se
v daném ročníku zúčastní minimálně poloviny soutěží v rámci ročníku BNL
(podle pravidla 15.4). Těmto družstvům se započítají body ze všech soutěží,
kterých se zúčastnila.
16.2 Pořadí družstev je dáno součtem získaných bodů ze všech soutěží daného
ročníku BNL. Vítězem ročníku se stává družstvo s nejvyšším počtem získaných
bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje vždy větší počet lepších umístění, tedy větší
počet vítězství. Pokud dojde i přesto ke shodě, rozhoduje nejlepší dosažený
výsledný čas družstva v daném ročníku BNL.

12

Jinými slovy lze říci, že družstvo bude za neúčast na nástupu penalizováno odebráním bodů
ve výši bodového zisku z dané soutěže.
13
Pravidlo se týká zejména záměrného jednání družstva v rozporu s pravidly BNL, např. start
závodníka za více než 2 družstva, nebo změna dresu závodníka tak, aby nebylo na první pohled
zřejmé zapůjčení více než jednoho závodníka.

Pravidla Benešovské hasičské ligy v PÚ 2021
Část D: Pravidla pro závodníky

Strana 14/14

Příloha č. 1: Složení Rady BNL
Pro sezony 2021-2022 byla zvolena Rada BNL v následujícím složení:
Jméno

Mobil

E-mail

Kateřina Adamová
(předsedkyně)

721 135 300

katka.skvorova@centrum.cz

Lukáš Košata
(místopředseda)

603 723 410

lukas@vetrani.cz

Jiří Švec

725 853 801

jiri187@seznam.cz

Martin Adam

732 793 562

9martin.adam9@gmail.com

Jan Trefil

721 100 473

jantrefil@seznam.cz

Příloha č. 2: Vzor štítků pohárů
Název soutěže (každý si změní dle názvu své soutěže)
BENEŠOVSKÁ HASIČSKÁ LIGA
3. kolo XIII. ročníku soutěže
v požárním útoku
5. 7. 2021 Chářovice
1. místo muži

Poznámka: Údaje zvýrazněné červeně upraví každý pořadatel pro svou soutěž,
případně kategorii a umístění, pro kterou je pohár určený.
Název soutěže bývá zpravidla „O pohár starosty…“, „Memoriál…“ apod.

