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BENEŠOVSKÁ HASIČSKÁ LIGA v požárním útoku

1.

Základní ustanovení

1.1

Soutěže zařazené do ročníku Benešovské hasičské ligy musí být pořádány
podle tohoto souboru pravidel.

1.2

Tato pravidla vychází ze Směrnice hasičských sportovních soutěží. 1. V případě
odlišností se použijí pravidla BNL.

2.

Základní pojmy
V této kapitole jsou definovány pojmy, které se mohou vyskytovat v různých
částech těchto pravidel, a slouží k orientaci v použitých pojmech a zajištění
vazby mezi jednotlivými pravidly. Ustanovení uvedená v této kapitole mohou
být upřesněna dále v těchto pravidlech.

2.1

Pravidla BNL
Soubor pravidel BNL je tvořený ze 4 samostatných částí označených písmeny
A až D.

2.2

Rada BNL
Nejvyšší orgán Benešovské hasičské ligy. Kompetence Rady BNL jsou popsány
dále v těchto pravidlech. Rada BNL je zároveň součástí zapsaného spolku
Benešovská hasičská liga v požárním útoku, z.s. (IČO 04117760).

2.3

Rozhodčí
Rozhodčí provádí technickou kontrolu vybavení družstva a posuzuje
regulérnost provedení soutěžních útoků ve vztahu k pravidlům BNL. Sbor
rozhodčích je jmenovaný Radou BNL.

2.4

Hlavní rozhodčí
Hlavní rozhodčí zároveň vykonává činnost na některém ze stanovišť. Hlasy
všech rozhodčích (včetně hlavního rozhodčího) mají při rozhodování stejnou
váhu, avšak hlavní rozhodčí zastupuje celý soubor při oznámení o platnosti
útoku. Dále zastupuje sbor rozhodčích při jednání s Radou BNL.

2.5

Požární útok (případně pouze útok)
Disciplína vycházející ze Směrnice hasičských sportovních soutěží.

1

„Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy (Část II.)“ schválená VV SH ČMS dne
16. 6. 2011. Soubor předpisů SH ČMS –1/17-2011.
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2.6

Ročník BNL
Skupina soutěží zařazených do Benešovské hasičské ligy pořádaných během
jedné sportovní sezony. Na základě výsledků (získaných bodů) ze všech soutěží
ročníku se určí vítěz ročníku (Mistr BNL).

2.7

Pořadatel
Právnická osoba (zpravidla SDH) nebo více osob pořádajících jednu soutěž
zařazenou do ročníku BNL. Pořadatel zajišťuje přípravu soutěže, její průběh,
technické a personální zabezpečení soutěže a ocenění družstev.
Z hlediska pravidel BNL je pořadatel na soutěži zastoupen členem Výboru
pořadatelů, pokud tento člen neurčí svého zástupce.

2.8

Družstvo
Zpravidla se skládá ze 7 závodníků a vedoucího družstva. Každé družstvo
splňující podmínky v kapitole 10 těchto pravidel má na dané soutěži právo na
jeden soutěžní útok.

2.9

Soutěžící (nebo též závodník)
Člen družstva, který se přímo účastní požárního útoku. Každý soutěžící musí mít
na dané soutěži určeno své domovské družstvo. Za ostatní družstva může
startovat pouze jako zapůjčený závodník, a to v souladu s pravidly stanovenými
dále.

2.10 Domovské družstvo
Družstvo, za které se závodník zúčastňuje soutěže. Každý závodník smí mít na
dané soutěži pouze jedno domovské družstvo. Za ostatní družstva smí
startovat pouze jako „zapůjčený“, tzn. startuje oblečený v dresu svého
domovského družstva.
2.11 Hlavní kategorie
Základní rozdělení družstev na kategorie (muži/ženy). Tyto kategorie družstev
jsou hodnoceny zcela odděleně a zpravidla mají také samostatné startovní
listiny.
2.12 Základní část
Část soutěže, během které se konají soutěžní útoky družstev. Z výsledků této
části se vychází při udělování bodů družstvům do celkového hodnocení
ročníku BNL.
2.13 Rozstřel
Část soutěže následující po základní části. Do rozstřelu se kvalifikují 4 družstva
z každé hlavní kategorie, a to na základě výsledků ze základní části. Vítěz

Pravidla Benešovské hasičské ligy v PÚ 2022
Část A: Základní ustanovení a pojmy

Strana 3/5

BENEŠOVSKÁ HASIČSKÁ LIGA v požárním útoku
rozstřelu v každé z kategorií získá zvláštní ocenění. Výsledky rozstřelu nemají
žádný vliv na celkové hodnocení ročníku BNL.
2.14 Ulitý start
Předčasná startovní reakce závodníka před výstřelem ze startovní pistole,
případně překročení startovní čáry po zaznění povelu „NA MÍSTA,
PŘIPRAVTE SE“.
2.15 Opakovaný start
Druhý start družstva následující po ulitém startu.
2.16 Přípravná základna
Prostor, ve kterém družstva připravují vybavení k technické kontrole rozhodčím.
Přípravná základna má odpovídat svými parametry soutěžní základně, pokud
není dále v pravidlech stanoveno jinak.
2.17 Soutěžní základna (nebo pouze základna)
Zpravidla dřevěná konstrukce s rovným povrchem o rozměrech 2,0 x 2,0 m.
Výška základny je 100 mm. Svislé strany základny mají být zarovnané s vnějším
obrysem základny (bez otvorů, zapuštění nebo výstupků).
2.18 Soutěžní útok
Útok družstva, které splňuje všechny požadavky pravidel BNL. Soutěžní útok
v rámci základního kola se započítává do celkového hodnocení ročníku BNL.
2.19 Opakovaný útok
Náhradní soutěžní útok družstva v případě, že nastane během útoku technická
závada na straně rozhodčích nebo pořadatele.
2.20 Exhibiční útok
Útok družstva, které nesplňuje všechna pravidla pro účast na soutěži BNL
(zejména podle pravidel v kapitole 10). Tento útok se žádným způsobem
nezohledňuje v rámci hodnocení soutěže, ani celkového hodnocení Benešovské
hasičské ligy. Družstvu provádějícímu exhibiční útok se nezapočítává účast na
soutěži. Exhibiční útok smí být zapsán na konec výsledkové listiny, pokud
dráha, na které byl proveden, odpovídá pravidlům BNL.
Družstva provádějící exhibiční útok mají rovněž odevzdat řádně vyplněnou
přihlášku. Platba startovného může být odpuštěna po dohodě s pořadatelem
nebo Radou BNL.
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2.21 Přerušení soutěže
Soutěž může být přerušena zejména z technických důvodů, při poradě
rozhodčích, výrazně nepříznivém počasí nebo jiných vážných důvodů. Pokud to
situace umožňuje, má se preferovat přerušení soutěže před zahájením přípravy
následujícího družstva. Příprava družstva bezprostředně po přerušení soutěže
se řídí stejnými pravidly, jako u prvního družstva v kategorii.
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