Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem ČR
vyhlašuje seriálu soutěží v klasických disciplínách CTIF pro muže a ženy

Liga v klasických disciplínách CTIF
2017
Organizátorem ligy je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s Hasičským
záchranným sborem ČR.
Spoluorganizátory ligy jsou pořadatelé jednotlivých soutěžních kol : HZS krajů případně
územní odbory, KSH, OSH respektive SDH.
Soutěžní disciplíny jsou : požární útok (na sucho) a štafeta s překážkami není-li
v organizačním zabezpečení (dále jen OZ) uvedeno jinak
Provedení disciplín se bude řídit platným Soutěžním řádem pro mezinárodní soutěže
v klasických disciplínách CTIF v plném znění (7.vydání, 2011) dále jen Soutěžní řád, neníli v organizačním zabezpečení té dané soutěže uvedeno jinak, organizační část ligy pak
platnou Směrnicí hasičských soutěží.
Seriál je určený pro družstva mužů a žen dobrovolných a profesionálních hasičů. Soutěž
je otevřena také pro zahraniční účastníky. Celkové pořadí ligy bude vyhlášeno
v kategoriích muži, ženy bez ohledu na příslušnost v kategoriích dobrovolní nebo
profesionální hasiči. Bodové zvýhodnění věku družstva bude v celkovém hodnocení
započítáno v souladu se Soutěžním řádem.
OZ, výsledky jednotlivých závodů, průběžné pořadí ligy i celkové hodnocení a všechny
další informace budou zveřejněny na www.dh.cz.
1. Soutěže zařazené do ligy v roce 2017:
05.03.2017 Hradecký pohár CTIF (hala) – pověřený organizátor HZS KHK
26.03.2017 Moravskoslezský pohár v CTIF (hala) – pověřený organizátor OSH Ostrava
22.04.2017 O Vlčnovský pohár CTIF – pověřený organizátor SDH Vlčnov
23.04.2017 Bludovský pohár CTIF – pověřený organizátor SDH Bludov
07.05.2017 Pražský pohár CTIF – pověřený organizátor MSH Praha
24.06.2017 O pohár města Velké Meziříčí CTIF – pověřený organizátor SDH
Velké Meziříčí
Každá jednotlivá soutěž může být vyhlášena samostatně pro kategorie :
dobrovolní hasiči (muži, ženy, třídy A i B)
profesionální hasiči (muži, ženy, třídy A i B)
popř. hosté.

Družstva se přihlašují do jednotlivých závodů ligy, nikoliv do ligy celkově, prostřednictvím
přihlášky, která je součástí OZ.
Delegátem SH ČMS - Ústřední odborné rady hasičských soutěží na jednotlivá kola ligy je
Ing. Martina Hartmanová a František Dlesk.
2. Základní pravidla pro jednotlivé závody:
 Pověřený pořadatel konkrétního kola ligy je povinen zpracovat OZ min. 30 dnů před konání
soutěže a toto zaslat v elektronické podobě Kanceláři SH ČMS, která zajistí zaslání
materiálu ke konzultaci členům ÚORHS a následně zveřejnění.
 Všechna přihlášená družstva mají nárok absolvovat 2 celé pokusy disciplín zařazených
v příslušném kole ligy. Jsou-li v soutěži zařazeny obě disciplíny (požární útok, štafeta) pro
hodnocení „celého pokusu“ se bere vždy výsledek obou disciplín (respektive bodový zisk
z obou disciplín dle Soutěžního řádu).
 Pořadatel může zrušit soutěž nebo její část v průběhu jejího konání ze závažných důvodů,
a to se souhlasem všech vedoucích účastnících se družstev.
 V souvislosti s počtem přihlášených družstev může být počet pokusů i rozšířen. Musí to
však být určeno před zahájením soutěže a to se souhlasem všech vedoucích účastnících
se družstev.
 Na každé příslušné soutěži si smí startující družstvo zapůjčit z jiného družstva jednoho
soutěžícího, ten však musí být řádně označen před zahájením soutěže. Označení
soutěžícího zajistí pořadatel.
 Přesný časový plán závodů, způsob a termín přihlášení do soutěže, nutné místní úpravy
oproti Soutěžnímu řádu, případně další podrobnosti budou uvedeny v OZ každého závodu.
 Pověřený pořadatel je oprávněn požadovat startovné na pokrytí výdajů spojených s
pořádáním soutěže.
 SH ČMS poskytne všem pověřeným organizátorům jednotlivých kol jednorázový příspěvek
na organizaci akce ve výši uvedené v Rozpočtu SH ČMS na rok 2016.
3. Technické podmínky:
 Technické podmínky jsou dány platným Soutěžním řádem. Veškeré nářadí potřebné k
plnění disciplín poskytne soutěžícím pořadatel soutěže.
 Měření disciplín bude provedeno elektronickou časomírou.
4. Další povinnosti pověřených pořadatelů jednotlivých soutěží:
 Zabezpečit zdravotní dozor.
 Zabezpečit odpovídající počet rozhodčích s příslušnou kvalifikací. Seznam rozhodčích
s platnou kvalifikací poskytne Kancelář SH ČMS.
 Zabezpečit vyhodnocení příslušného kola ligy v souladu se Soutěžním řádem a zaslat
v elektronické podobě Kanceláři SH ČMS do 3 dnů od konání soutěže.
 Za účelem propagace akce napsat stručný článek o průběhu soutěže a zaslat ho
společně s min. 5 fotografiemi v elektronické podobě Kanceláři SH ČMS do 5 dnů od
konání akce.

5. Hodnocení jednotlivých kol a ligy:
Hodnocení jednotlivých kol ligy:
 Hodnocení každé soutěže bude provedeno dle platného Soutěžního řádu pro
mezinárodní hasičské soutěže CTIF.
 Vítězí družstvo s nejvyšším počtem získaných bodů ve své kategorii a třídě.
 Při rovnosti rozhoduje nižší počet trestných bodů daného celkového pokusu.
 U halové soutěže zvítězí družstvo s nejrychlejším požárním útokem (vč.trestných bodů),
popř. s nejnižším součtem časů z nejrychlejších požárních útoků (vč.trestných bodů).
Počet započítávaných nejrychlejších požárních útoků musí být určen před započetím
soutěže, a to systémem: 1 započítávaný ze dvou celkových pokusů, 2 ze 3, 3 z 4, …..
Hodnocení ligy:
 Liga je hodnocena v kategorii muži a ženy.
Pokud je jednotlivá soutěž pořádána pro všechny kategorie a třídy, bude pro hodnocení
ligy vytvořeno pořadí celkových výsledků v kategoriích muži, ženy včetně zápočtu
zvýhodnění věkových bodů dle Soutěžního řádu.






pořadí

počet přidělených bodů
pro hodnocení v lize

pořadí
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1. místo

30 bodů

11. místo

10 bodů

2. místo

25 bodů

12. místo

9 bodů

3. místo

22 bodů

13. místo

8 bodů

4. místo

19 bodů

14. místo

7 bodů

5. místo

17 bodů

15. místo

6 bodů

6. místo

15 bodů

16. místo

5 bodů

7. místo

14 bodů

17. místo

4 bodů

8. místo

13 bodů

18. místo

3 bodů

9. místo

12 bodů

19. místo

2 bodů

10. místo

11 bodů

20. místo

1 bodů

Pro zapsání bodů do celkového hodnocení je rozhodující oficiální konečná výsledková
listina zveřejněná na www.dh.cz.
Do hodnocení ligy se družstvu započítávají tři nejlépe hodnocené celkové výsledky
(pořadí respektive získaný počet bodů) z jednotlivých soutěží v daném ročníku.
Vítězem ligy se stává družstvo s nejvyšším počtem získaných bodů.
Při rovnosti bodů bude rozhodovat lepší výsledek v disciplíně PÚ CTIF.



Celkové vyhodnocení ligy bude provedeno na závěrečném kole ligy. Pro hodnocení
v lize musí družstvo absolvovat min. tři kola. Ocenění nejlepších 3 družstev v každé
kategorii (muži, ženy) bude provedeno i v rámci Galaodpoledne hasičských sportů
prostřednictvím zástupců (vedoucích družstev) příslušných SDH.

6. Kontakty
Kontaktní osobou v Kanceláři SH ČMS je : Michal Kolka, DiS, michal.kolka@dh.cz
Kontaktní osobou za Ústřední odbornou radu hasičských soutěží je : Ing. Martina
Hartmanová, MartinaSmrzova@seznam.cz
Kontakty na pověřené organizátory jednotlivých kol ligy jsou uvedeny v příslušných OZ.

Schváleno VV SH ČMS dne

