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1. Organizace Benešovské hasičské ligy (BNL)
1. Rada BNL je nejvyšším orgánem na soutěži, rozhoduje o organizaci BNL, určuje
její pravidla a vymezuje práva a povinnosti pořadatelů soutěží.
2. Soutěže BNL jsou pořádány dle platné „Směrnice hasičských sportovních
soutěží pro muže a ženy (Část I.)“ schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011.
Soubor předpisů SH ČMS –1/17-2011.
3. Pořadatelem soutěže je organizační jednotka SH ČMS (SDH), které rada BNL
přidělí pořadatelství soutěže.
4. Počet členů rady BNL je totožný s celkovým počtem odsouhlasených soutěží
BNL v aktuálním ročníku. Mandát člena rady je platný vždy na 1 rok (= aktuální
ročník).
5. Způsob rozhodnutí o počtu soutěží pro aktuální ročník: O počtu soutěží v
aktuálním ročníku rozhodnou hlasováním členové odstupující rady a to nejméně
nadpoloviční většinou hlasů. V případě, že v 1. kole hlasování nezíská žádný
návrh nadpoloviční většinu, budou vybrány dva návrhy s nejvíce hlasy a bude
se o nich dále hlasovat ve 2.kole, kde bude většinově určen preferovaný počet
soutěží.
6. Způsob rozhodnutí o přidělení pořadatelství pro aktuální ročník: V případě, že
bude odhlasovaný nižší počet soutěží, než je celkový počet přihlášených
pořadatelů, členové odstupující rady provedou hlasování o nepřidělení
pořadatelství. Pořadatelům s nejvíce zápornými hlasy nebude přidělena soutěž.
V případě, že nastane shodný počet záporných hlasů pro více pořadatelů a
nebude možno určit vyřazené pořadatele, budou vybráni pouze ti s nejvíce
zápornými hlasy a bude se o nich dále hlasovat ve 2.kole, dokud nebude
dosažen schválený počet pořadatelů.
7. Všichni zvolení pořadatelé mají povinnost nominovat do rady BNL svého
zástupce. Přidělením pořadatelství v aktuálním ročníku se nominovaný člen
stává automaticky členem rady aktuálního ročníku. V případě odstoupení člena
rady (zdravotní a jiné důvody) musí pořadatel nominovat náhradníka, aby byl
počet členů rady úplný. Zvolení členové rady BNL jsou uvedeni v příloze č. 1
8. Členové rady si mezi sebou zvolí předsedu rady BNL, který bude vystupovat za
radu a bude svolávat schůze rady. V případě, že nastane během ročníku
nerozhodná situace při hlasování (např. protesty, hlasování rady, apod.) má
předseda rozhodující hlas.
9. Členové rady si mezi sebou zvolí místopředsedu rady BNL, který bude
zastupovat předsedu rady BNL v nepřítomnosti.

2. Účast
1. BNL se mohou zúčastnit všechna družstva SDH, HZS ČR, podnikové a jiné z
celé ČR i mezinárodní na základě řádně vyplněné přihlášky (viz příloha č.2) k
jednotlivým soutěžím v kategoriích muži a ženy a zaplacením startovného ve
výši 200,- Kč před zahájením soutěže v místě konání soutěže. Zahájením
soutěže se rozumí nástup soutěžních družstev na začátku soutěže.
2. Předběžné přihlášky mohou soutěžní družstva zasílat na adresu pořádajícího
družstva nebo na adresu rady BNL.

3. Soutěžící v BNL musí mít v den soutěže dovršen 15 -ctý rok věku.

3. Termíny a začátky soutěží
1. Termíny soutěží schvaluje rada BNL na základě dohody s pořádajícím SDH.
2. Způsob určení pořadí soutěžních družstev na startovní listině je dána
internetovou rezervací na webu BNL. Nezaregistrované týmy budou zařazeny
do volných pozic startovní listiny.
3. Změnu pořadí družstev lze, ale jen za předpokladu domluvy mezi družstvy, která
požadují změnu (družstvo za družstvo – 1. družstvo chce výměnu s 5.
družstvem, tak 5. půjde jako první)
4. Pořadatel má možnost zarezervovat si 5 pozic v rezervační listině před
spuštěním rezervace. Pozice zašle s pozvánkou na email BNL.
5. Místo a čas stanoví pořadatel po dohodě s Radou BNL, které uvede v pozvánce
prezentované na webu.
6. Prezentace bude probíhat půl hodiny před stanoveným termínem.
7. Startovné ve výši 200 Kč uhradí družstvo při prezentaci.

4. Organizace soutěže
1. Soutěž začíná nástupem soutěžních družstev v předem stanoveném čase.
2. První soutěžní útok startuje do 10. minut po konci nástupu družstev. Začíná se
na 3B v kategorii muži, pokud pořadatel po dohodě s Radou BNL nestanovil
jinak.
3. O dalším uspořádání a organizaci kategorií rozhoduje pořadatel. Přestávka
mezi jednotlivými kategoriemi je doporučena max. 15 minut.
4. Pro BNL je stanoven jeden pokus v dané kategorii.
5. Po ukončení soutěžních pokusů bude uspořádáno finále na dvě „B“. Toto finále
nebude bodováno do BNL, ale bude věcně oceněno.
V obou kategoriích se zúčastní 4 družstva. Tři nejlepší družstva základního kola
se kvalifikují automaticky. Z ostatních dokončených platných pokusů v rámci
každé kategorie bude určen čtvrtý účastník rozstřelu tak, že budou porovnány
všechny platné časy levých i pravých terčů a bude vybráno družstvo, které mělo
nejrychlejší sestřik jednoho z proudů (tzn.,rozhoduje první terč, nikoliv konečný
čas). Pořadí rozstřelu bude určeno dle výsledků časů bodovaného kola.
6. Nejpozději do 20-ti minut po ukončení posledního pokusu následuje
vyhodnocení soutěže.

5. Způsob provedení požárního útoku
1. Dle „Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy (Část II.)“
a dle pravidel BNL. V případě odlišností se použijí pravidla BNL.
2. Útok bude prováděn v kategorii muži: 3B, resp. 2B, v kategorii ženy: 2B.
3. Útok bude prováděn na sklopné nebo nástřikové terče.

4. Útok bude prováděn bez přetlakového ventilu.

6. Technické podmínky
STROJ
1. Požární stříkačka schváleného typu a z něho upravená s funkčními uzávěry B
a klapkou.
2. Ovládání plynu mechanické na směšovacím zařízení nebo na místě vyrobeném
výrobcem.
3. Výfukové potrubí musí procházet vývěvou a musí vyúsťovat na původním místě
vyrobené výrobcem. Výfuk může být čtyřsvodový.
4. Na šroubení víka čerpadla musí být nejméně dva a půl závitu a je povolen
nástavec (redukce).
5. Na víku chladiče, vzduchovém filtru a benzínové nádrži stroje nelze použít
jakoukoliv pomůcku pro zajištění stabilní polohy materiálu (savice, koše, apod.).
Dekorativní (ochranná) pokrývka nádrže umístěna pod úchytnými pásy, bez
jakýchkoliv výčnělků, tvarových podložek, suchých zipů apod., kopírující povrch
nádrže v maximální tloušťce 5mm se nepovažuje za úpravu. Ochrannou
pokrývku lze při dodržení těchto podmínek využít i na vzduchovém filtru
případně na chladiči.
6. První hadice B může být narovnána pod výtlačné hrdlo B.
7. Před pokusem může být stroj nastartován.

SÁNÍ
8. Savice - délka 2,5 metru ± 0,1 m bez tvarových podložek, se šroubením o
průměru 110 mm a minimálním počtem 2,5 závitu.
9. Podložka pod savice se může používat pouze hladká, rovná, bez výřezů o max.
tloušťce 10 mm.
10. Koš s kovovým výpletem a funkční klapkou, jejíž ovládání je umístěno na vně
pláště vycházející ze schváleného typu. Na základě vystaveného dokladu o
shodě je možné také použít plastový koš produkce společnosti FLÍDR s.r.o. s
typovým označením S-110 TURBO. Ocelové struny se nepovažují za kovový
výplet. Maximální světlost oka je 10x10mm.
11. Koš musí být našroubován na savici před ponořením do vody. Pokus je platný i
tehdy, spadl-li koš do vodního zdroje, nebo mimo něj, a byl následně
našroubován na savici nad hladinou vody, pokud se savice nedotkla hladiny
vody.
12. Koš musí být našroubován po celou dobu pokusu (sání) i po vytažení z vodního
zdroje.

13. Savice musí být před ukončením pokusu sešroubovány. V momentě signalizace
časomíry o ukončeném pokusu bude každý náznak šroubování savic posouzen
jako porušení tohoto pravidla.

ÚTOČNÉ VEDENÍ
14. Hadice:
• C-52 plošná šíře min. 79 mm
• B-75 plošná šíře min. 113 mm
• C-42 plošná šíře min. 65 mm
• B-65 plošná šíře min. 100 mm
• Délka hadic min. 19 m. Délka hadice se měří včetně půlspojek (bez
ozubů).
15. Půlspojky se nesmí dotýkat a ozuby nesmí být zasunuty v tělese půlspojky.
Mezi zuby musí projít plech o síle1mm, to samé platí o koši.
16. Je možné používat pojistky proti rozpojení.
17. Rozdělovač s funkčními uzávěry, s ovládacími prvky bez ostrých hran. Za
rozdělovač s funkčními uzávěry se považuje i rozdělovač s otočenými pákami.
18. Proudnice vlastní, průměr výstřikové hubice 12,5 - 13 mm. Před útokem může
rozhodčí namátkově průměr přeměřit.

7. Jiná ustanovení
1. Čas na přípravu je stanoven na 3 minuty. Dobu přípravy lze pro danou soutěž
prodloužit až na 5 min pouze po předchozí domluvě pořadatelů s radou.
Případná změna bude oznámena na nástupu před zahájením soutěže.
2. Kontrola materiálu probíhá na přípravném platě, namátková kontrola může být
provedena i po ukončení pokusu.
3. Soutěžní družstvo může jít na start již před uplynutím stanoveného časového
limitu.
4. Připravenost základny před startem signalizuje rozhodčí zvednutím praporku
(popř. píšťalkou), od tohoto momentu je zakázáno provádět úpravy na základně
bez svolení rozhodčího.
5. Pokud dojde ke spadnutí materiálu před povelem „NA MÍSTA, PŘIPRAVTE
SE!“, rozhodčí umožní jednomu členu družstva opravu plata. Pokud dojde k
pádu sacího vedení, rozhodčí umožní opravu dvěma soutěžícím. Závodník se
musí pro opravu viditelně přihlásit zvednutím ruky.
6. Bylo-li družstvo po odchodu od základny již vyzváno povelem startéra „NA
MÍSTA PŘIPRAVTE SE!“, končí stanovený limitní čas na přípravu (a to i před
jeho naplněním). Jakékoli překročení startovní čáry od počátku tohoto povelu je
bráno jako špatný start, základna je uzavřena a platí zároveň i pro další
opakovaný start. V případě pádu nářadí na základně bude pokus přesto
odstartován.

7. Možnost znovuotevření základny je pouze při technické závadě na straně
rozhodčích či pořadatele nebo při náhlé změně povětrnostních podmínek, a to
na dobu nezbytně nutnou.
8. Když se během útoku, který nemohl být dokončen z důvodu technické závady
na straně rozhodčích či pořadatele, stane závodníkovy úraz, se kterým nemůže
opakovat pokus, je dovoleno půjčit si závodníka z jiného družstva.
9. Nádrž na vodu musí být o min. obsahu 1000 litrů a s minimální výškou 80cm a
maximální 90cm, bez ostrých hran. Nádrž musí být obdélníkovitého tvaru. Při
použití sklopných terčů se nádrž během útoku nedoplňuje.
10. Používané nářadí (hadice, savice, proudnice) může být oblepeno lepicí páskou
(kobercová páska apod.), pokud bude zachován původní tvar nářadí.
11. Družstvo má možnost umístit na dráhu své značky za podmínky, že značky
ihned po ukončení svého pokusu odklidí.
12. Umístěné značky družstva musí být z měkkého materiálu, aby nehrozilo jakékoli
poranění.
13. Čára nástřiku a plocha za čárou nástřiku je nedotknutelná. Čárou nástřiku se
rozumí čára o výšce max. 20 mm nad zemí a délce min. 10 m.

8. Měření času
1. Čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou.
2. Terče musí mít překlápěcí mechanismus (Obrázek 1 princip fungování terčů) a
k sražení terče nesmí dojít menší silou, než jaká je nastavena na kalibru pro
terče. Každý pořadatel má možnost si kdykoliv vypůjčit kalibr od rady ligy a ověřit
si svoje terče před soutěží. V případě, že na soutěži bude provedena kontrola
terčů radou ligy a ty nevyhoví, rozhodne rady ligy na místě hlasováním, zda
bude soutěž započítána.

Obrázek 1 princip fungování terčů

3. Časomíra musí být konstruována tak, aby měřila na dvě desetinná místa.

4. Časomíra musí být opatřena čitelnou světelnou tabulí s viditelným časem a
umístěna na dobře viditelném místě.
5. Při selhání časomíry družstvo opakuje svůj pokus.
6. Opakování útoku bude na konec pokusů v dané kategorii.
7. V případě, že časomíra nebude zprovozněna, budou závody doměřeny
stopkami nebo z rozhodnutí Rady BNL zrušeny.
8. Časy útoků s neplatným pokusem budou zachovány a zapsány do výsledkové
listiny.

9. Startování
1. Povely - "Na místa, připravte se!" (jeden povel), "Pozor!", výstřel.
2. Po povelu "Na místa, připravte se!" následuje pauza na uklidnění celého
soutěžního družstva.
3. Po povelu "Pozor" následuje do 1 vteřiny startovní výstřel. Po povelu "Pozor" se
nesmí žádný soutěžící stojící na startu pohnout. Porušení tohoto pravidla se
posuzuje jako předčasný (ulitý) start.
4. Každé družstvo má možnost pouze jednoho opakovaného startu, pokud nebyla
chyba na straně startéra, nebo startovací techniky.
5. Startování musí být prováděno startovací pistolí.
6. Při špatném startu je družstvo vráceno druhým výstřelem nebo píšťalkou.

Hodnocení jednotlivých soutěží

10.

1. Družstva umístěná v jednotlivých soutěžích obdrží body do celkového
hodnocení BNL takto:

BODOVÉ HODNOCENÍ: muži, ženy (každá kategorie zvlášť)
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2. Při neplatném pokusu a diskvalifikaci se bod neuděluje.

3. Při dosažení stejného času rozhoduje o umístění čas druhého terče. V případě,
že jsou i časy druhých terčů shodné, přísluší oběma nebo více družstvům vyšší
možný počet bodů za dosažené umístění.
4. Družstva, která se budou účastnit daného kola BNL, musí být na zahájení
soutěže v jednotném oblečení, podle kterého bude patrná příslušnost
soutěžících k SDH a v minimálním počtu šesti soutěžících (výjimku uděluje
Rada BNL). Při neúčasti družstva v počtu 6 soutěžících, nebo při nástupu v
nejednotném oblečení bude družstvu odečteno 5 bodů do hodnocení BNL.
5. Družstva na bodovaných místech se musí zúčastnit vyhlášení výsledků (výjimku
uděluje Rada BNL). Při neúčasti družstva v počtu 4 soutěžících bude družstvu
odečteno 5 bodů do hodnocení BNL.
Nesportovní chování:
6. Pokud dojde k nesportovnímu chování je soutěžní družstvo vyřazeno z daného
kola.
7. V případě opakovaného nebo hrubého nesportovního chování bude družstvo
vyřazeno z celého ročníku BNL.
8. V případě slovního napadení rozhodčích bude družstvo vyřazeno z daného
kola.
9. Při fyzickém napadení rozhodčích bude družstvo vyřazeno z celého ročníku
BNL.

11.

Celkové vyhodnocení BNL v PÚ

1. Do celkového hodnocení ligy budou zahrnuta pouze družstva, která se zúčastní
minimálně 5-ti soutěží v rámci BNL. Těmto družstvům se započítají body ze
všech zúčastněných soutěží.
2. Vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem získaných bodů. Při rovnosti
bodů rozhoduje vždy větší počet lepších umístění, součet časů ze společných
soutěží.
3. Na závěrečném vyhlášení musí být přítomni minimálně 2 zástupci z každého
hodnoceného družstva.

12.

Práva a povinnosti Rady BNL

Práva:
1. Požadovat na pořadateli odstranění nedostatků před zahájením soutěže. V
případě závažných nedostatků v organizaci soutěže, nezajišťující její
regulérnost, má právo nezapočítat výsledky do pořadí BNL.
2. Požadovat na pořadateli pojištění soutěže u Hasičské vzájemné pojišťovny.
3. Povolit výpomoc jednoho soutěžícího jinému soutěžnímu družstvu.
4. Půjčený závodník (1 ks) bude závodit v oblečení svého SDH, tak aby byla
možná přehledná identifikace závodníka. Půjčený závodník musí být zároveň
zapsán v přihlášce soutěžního družstva, kterému vypomáhá.

5. Pokud se přihlásí dvě družstva z jednoho SDH, musí být minimálně přítomno 12
soutěžících členů. Každý soutěžící může soutěžit pouze jednou za své družstvo
a jednou za družstvo, které ho požádalo o pomoc. Při porušení pravidla o
půjčování závodníka bude diskvalifikováno družstvo, které závodníka půjčilo, i
družstvo, za které závodník neoprávněně běžel.
6. Povolit jednu ženu v družstvu mužů.
7. V daném ročníku v případě prokázaného závažného provinění proti pravidlům
(a to i zpětně) udělit trestné body proviněnému družstvu.

Povinnosti:
8. Účastnit se pravidelných schůzí rady
9. Překontrolovat před zahájením soutěže regulérnost dráhy a splnění zadaných
podmínek uložených Radou BNL pořádajícímu SDH.
10. Zajistit měřidlo pro plošné měření hadic, kalibr pro měření proudnic a terčík na
měření mezi zuby půlspojek.
11. Zajistit minimálně přítomnost nadpoloviční většiny členů Rady BNL na každé
soutěži.
12. Překontrolovat správnost výsledkové listiny na každé soutěži a svými podpisy
potvrdit její platnost (min. dva podpisy).
13. Každý člen Rady BNL je povinen po každé soutěži psát hodnocení dané soutěže
a zaslat ho předsedovi Rady (nehodnotí svojí soutěž)
14. Výsledky soutěží pravidelně zasílat ke zveřejnění v novinách a na internetu.
Zajistit poháry pro vítěze ročníku v kategorii muži a ženy.
15. Rada BNL je usnášeníschopná je-li přítomna nadpoloviční většina členů Rady
BNL. Pro platné rozhodnutí je potřeba nadpoloviční většina hlasů z přítomných
členů Rady BNL.
16. Od roku 2016 je zrušen post hlavního rozhodčího.
Hlavního rozhodčího nahradí skupina 5 rozhodčích na dané soutěži. Ti budou
společně rozhodovat o podaném protestu na průběh soutěže, pokusu.
17. Rada BNL je povinna prozkoumat případný protest proti rozhodnutí rozhodčího
v nadpoloviční většině členů rady.
18. Podaný protest lze přijmout pouze na určeném tiskopisu dle přílohy č. 3, který
bude dostupný u komentátora soutěže. Protest jde podat ve lhůtě pěti minut po
ukončení pokusu s poplatkem 200 Kč. V případě uznání protestu bude částka
vrácena soutěžnímu družstvu, v opačném případě bude použita na ceny v
závěrečném vyhlášení.

13.

Podmínky pro pořadatele soutěže

1. Zajistit nejpozději 20 dní před termínem soutěže umístění pozvánky na
internetových stránkách.
2. POZVÁNKA MUSÍ OBSAHOVAT: datum, místo a čas konání soutěže s textem
v záhlaví, že se jedná o soutěž Benešovské ligy.
3. Pořadatel je povinen zajistit časomíru a zapisovatele.

4. Pořadatel je povinen přijmout do soutěže všechna družstva, která jsou do
soutěže řádně přihlášena.
5. Dodržet rozměry dráhy, terčů, nádrže na vodu a jejich správné rozmístění a
vyznačení dle pravidel požárního sportu. Regulérnost dráhy musí umožnit
zkontrolovat den předem.
6. Na úpravu kolmosti dráhy vůči základně je přihlíženo dle možností pořadatele.
7. Pořadatel zajistí, aby v prostoru základny a kádě byl zpevněný povrch (např.
asfalt, beton, dlažba, tartan apod.), v případě nezpevněného povrchu je nutno
zajistit odvod vody z prostoru kolem základny.
7. Zajistit přípravný prostor.
8. Dodržet pravidla o organizaci soutěže.
9. Zajistit 3 vysílačky
10. Pořadatel na vlastní náklady zajistí neomezené občerstvení pro rozhodčí
11. Pořadatel zajistí poháry pro první 3 místa v kategorii muži a pro první 3 místa v
kategorii ženy.
12. Pořadatel musí zajistit věcné ceny minimálně pro prvních deset soutěžních
družstev v obou kategoriích.
13. Pořadatel zajistí odměnu pro vítěze v každé kategorii tzv. rozstřelu.
14. Předat výsledkové listiny zástupcům Rady BNL. Výsledky budou předány v
elektronické podobě (formou MS Excel).
15. Uvádět u všech družstev na startovní i výsledkovou listinu název sboru a okres.
16. Zajistit instalaci reklam případných sponzorů.
17. Zajistit řádné označení zdravotní služby a zdravotníka.
18. Pořadatel nahlásí před začátkem soutěže radě BNL jednoho člověka, který
bude k dispozici v průběhu soutěže
19. Pořadatel zajistí foto a video záznam z jím pořádané soutěže. Materiály budou
nahrány na příslušné webové kanály BNL do 7 dní od konání soutěže.
Pořadatel také zajistí dodání zprávy, která bude použita pro webové stránky
BNL.
20. Pořadatel soutěže vloží do pokladny pro nákup cen na závěrečné hodnocení
jednotný poplatek 3 000,- Kč splatný nejpozději v den konání soutěže.
21. Pořadatel závěrečného vyhodnocení vloží do pokladny poplatek 3 000,- Kč
splatný nejpozději v den závěrečného vyhodnocení.
22. Pořadatel zajistí umístění značek na dráze. Kategorie muži – vždy po 18m,
kategorie ženy vždy po 17,5m.Družstva mohou těchto značek využít pro vlastní
potřebu.
23. Značky umístěné pořadatelem nesmí ohrožovat ani omezovat soutěžní pokus.
Musí být připevněny k zemi tak, aby neomezovaly a neohrožovaly závodníka při
soutěžním pokusu.
24. Pořadatel má povinnost v den předání výhry vybrat od výherce darovaného
sudu sponzorem zálohu dle platného ceníku a předat ji dodavateli sudu.
25. Pořadatel má povinnost dodržet jednotné značení štítků na pohárech dle přílohy
č. 4

14.

Pojištění soutěže

Každé pořádající SDH je povinno zajistit pojištění u Hasičské vzájemné pojišťovny.

15.

Platnost pravidel

Pravidla jsou platná od 10.6. 2016.

Příloha č. 1
ČLENOVÉ RADY BNL
Jméno
Jan Trefil - předseda
Eliška Kubásková - místopředseda
Miroslav Míka
Jiří Balek
Pavel Kahoun
Lucie Plevková
Antoní Hlinský
Martin Zvára
Pavel Hrubý
Roman Chomický

SDH
Malovice
Chářovice
Zdislavice
Křivsoudov
Louňovice pod Blaníkem
Všechlapy
Načeradec
Daměnice
Jankov
Nalžovice

Začátek funkčního období Rady BNL: 13. 12. 2015

Příloha č. 2
Přihláška na soutěž BNL

PŘIHLÁŠKA NA SOUTĚŽ
BENEŠOVSKÉ HASIČSKÉ LIGY

Datum a místo konání soutěže:.…………………………………………………………………………
Přihlašované družstvo:……………………………………………..…… Okres:………………………
Kategorie:

muži

- ženy

Čestné prohlášení účastníka závodu:
Já, níže podepsaný(á) svým podpisem stvrzuji, že jsou mi známa pravidla a standardy požárního sportu
i pravidla Benešovské hasičské ligy a budu se těmito pravidly řídit. Potvrzuji, že jsem plně zdravotně i právně způsobilý(á)
k účasti v závodě. Jsem si vědom(a) rizik z požárního sportu vyplývajících a dobrovolně se účastním jako závodník.

Pozice

Jméno a příjmení

Datum
narození

Podpis

Koš

Savice

Strojník

Béčka

Rozdělovač

Pravý proud

Levý proud
1) Je povoleno půjčení 1 závodníka z jiného družstva. Závodník bude startovat v dresu svého mateřského družstva.

Vedoucí družstva: ……………………………………..

Zajímavosti o družstvu a jiná sdělení pro komentátora:

Zapůjčen z
družstva1)

Příloha č. 3

Formulář na podání protestu

Formulář na podání protestu
SDH:
Datum:
Místo:
Text:

Vyjádření rozhodčích:

Podpis rozhodčího:
Podpis sboru:

Příloha č. 4

Značení štítků pohárů (vzor)

Název soutěže (každý si změní dle názvu své soutěže)
BENEŠOVSKÁ HASIČSKÁ LIGA
3. kolo VIII. ročníku soutěže
v požárním útoku
5. 7. 2016 Chářovice
1. – 3. místo muži/ženy

