Zápis schůze NHHL v Závadě 13.11.2014

Omezená možnost přihlášení pouze na obce Hlučínska + členy hlučínského okrsku -> dle mapy
Vstupní poplatek do ligy 1000,- kč za team.
Za pořádání ligového kola 500 + první rok (2015) 500 na poháry do banku
Finanční ohodnocení děleno v % dle celkové nasbírané částky.
Ligová kola vždy v pátek.
Předběžně potvrzení pořadatelé kol: Píšť (zahajovací), Markvartovice, Bohuslavice ?, Darkovice,
Závada, Kozmice, Vřesina (ukončovací)
Začátek kola vždy až po zapnutí umělého osvětlení.
Pravidla:
Dle požárního sportu s výjimkami
Individuální pravidla jako profil tratě, osvětlení, časomíra, káď, základna atd. dle možností a uvážení
pořadatele.
Podmínka časomíry – Velký „viditelný“ display; čas min. na dvě desetinná místa; čas platný pouze ze
zobrazovacího primárního displaye (velký pouze informativní); zvlášť rozpoznatelný L a P terč při
zobrazení; nutná světelná signalizace (pouze orientační)
Při shodnosti bodu rozhoduje rychlejší terč.
Podání protestu 100,-kč musí být provedeno do 10 min a podáno veliteli soutěže na příslušný oficiální
formulář, který je nezbytný.
Vyjímky:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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10)

Trať 2B a 4C
Ucpávka rozdělovače dle pořadatele (v případě že ano, zajistí 1ks na pujčení)
Čára výstřiku nedotknutelná
Základna – povinná výška 10 cm a to pouze s dřevěným povrchem (zákaz koberců apod.)
Terče 5m od čáry výstřiku
Koš musí být sešroubovaný po vytažení z vody a smí se odšroubovat pouze na povel
rozhodčího
Savice nemusí být sešroubované
Šířka hadic i proudnic libovolná
Namátkové měření u každého družstva (volí velitel základny) – min. délka 19,0m
s koncovkami bez zubů (musí volně ležet) + veřejné vyhlášení; pokud hadice nesplňují délku
je družstva diskvalifikováno a nemá nárok ani na body za účast
Dopouštění vody do kádě dle pořadatele

11) Pravidla dle pořadatele musí být uvedena na pozvánce.
12) Příprava základny max. 5 min. Možno zkrátit dle pořadatele
13) Při závadě na společném nářadí ( časomíra, základna, káď apod.) nutno odstranit do 30 min.
jinak nutno zrušit ligové kolo
14) Při vadě hadicového materiálu (nikoliv savice) před dokončením útoku možno opakovat
pokus
15) Rozhodčí přebírá základnu do 5 min. odpískáním.
16) Při přípravě základny účast pouze 7 členů družstva + velitel
17) Půjčování – 1 půjčený v mateřském dresu; ženy bez mužů; libovolný počet startu závodníka
jež byl půjčený; u mužů smí být žena
18) O všech záležitostech rozhoduje rada a není proti nim odvolání!
Rozhodčí:
na terčích, u základny, startér + hlídání ulitých, hlavní rozhodčí
velitele soutěže si určí SDH
při startu domácího družstva dělá rozhodčí jiné SDH dle domluvy
označení rozhodčích např. vestami
Startovní pořadí pro jednotlivá ligová družstva bude předem určeno a to po celou dobu konání ligy
s tolerancí +/- 2 místa pro organizační účely.

V březnu volba rady soutěže o počtu 7 členů a to ze zakládajících družstev.
Každé zakládající družstvo navrhne 7 členů rady.
Rada bude volena na rok
Velitel si vybere dva členy rad pro účely organizace soutěže a tito členové nesmí být po celou dobu
konání soutěže pod vlivem návykových nebo psychotropních látek, jako je alkohol, drogy a podobně.
-> tito lidé se předem určí při určování ligových kol.

Za každé ligové družstva nutno uvést kontaktní osobu
Kontaktní osoba zajistí nutné formuláře pro Ondru Lasáka (Závada) za své SDH do 1.12.
Ligové kolo smí pořádat pouze účastníci ligy.
Příští schůzka v Markvartovicích 27.11 v 18:00. Místo bude upřesněno ->volba rady + nosit papíry
Soupis týmu dle mapy k oslovení i těch oslovených.
Určí se delegáti za jednotlivá ligová družstva a ti se budou scházet jednou ročně na výroční schůzi.

