
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Pravidla vydána dne 8.10.2014 

 

l. Účast v Poháru rady mládeže okresu Plzeň-sever 

 Pohár okresní odborné rady mládeže Plzeň-sever je určen zejména pro družstva mladých 
hasičů a to na základě přihlášky k jednotlivým soutěžím, v kategorii mladší a starší.  

2. Podmínky účasti 

 Přihlášky do jednotlivých soutěží musí pořadatel obdržet nejpozději 1 den před datem pořádání 
soutěže nebo do data určeného pořadatelem pozvánce k soutěži. V případě nedodržení termínu 
podání přihlášky nebudou družstvu započteny body za umístění do celkového hodnocení. 

 Případné změny v přihlášce je možno změnit nejpozději půl hodiny před zahájením soutěže. 

 Musí být dodržená věková kategorie družstev dle směrnic pro celoroční činnost kolektivů 
mladých hasičů. 

 v případě nedostatku závodníků může jeden soutěžící startovat za dvě družstva vlastního SDH 

 Případně si vedoucí může zapůjčit závodníka z libovolného SDH, který v dané soutěži 
nestartuje za žádné jiné družstvo (v tomto případě počet zapůjčených závodníků není omezen) 

 Pro kontrolu a přehlednost bude prováděna na každé soutěži presence s označením závodníků, 
za které družstvo startují – buď při první disciplině nebo před zahájením soutěže. Pokud 
startující nebude mít pásku na startu nebude připuštěn k startu 

 

3. Způsob provedení soutěží 

 Pravidla jednotlivých soutěží budou stanovena organizačním zabezpečením jednotlivých 
soutěží. 



 

4. Výstroj a výzbroj soutěžících 

 Jednotná ústroj dle směrnic pro celoroční činnost kolektivů mladých hasičů (dlouhé kalhoty, 
trika s dlouhým rukávem). 

 Nářadí dle organizačního zabezpečení jednotlivých soutěží. 

 

5. Hodnocení jednotlivých soutěží 

 Hodnocení proběhne dle organizačního zabezpečení jednotlivých soutěží. 

 Za účast v soutěži obdrží družstvo 2 body. 

 družstva umístěná v jednotlivých soutěžích na 1. - 15. místě v obou kategoriích obdrží body pro 
celkové hodnocení Poháru okresní odborné rady mládeže Plzeň-sever následovně: 

 

MÍSTO BODY MÍSTO BODY MÍSTO BODY 

1. 21 6. 10 11. 5 

2. 18 7. 9  12. 4 

3. 16 8. 8  13. 3  

4. 14 9. 7 14. 2 

5. 12 10. 6 15. 1 

    

 Do celkového hodnocení POORM započítávat pouze devět nejlepších umístnění. Po dokončení 
celého seriálu, by se u družstva, které se zúčastnilo všech soutěží, nejhorší výsledek škrtal. 
Druhou variantou tohoto hodnocení je, že družstvo má možnost v průběhu roku dvě soutěže 
vynechat. 

 Družstva se musí zúčastnit vyhlášení výsledků jednotlivých soutěží. 

 Pokud se družstvo jakéhokoli důvodu nemůže vyhlášení výsledků zúčastnit, musí požádat člena 
rady Poháru okresní odborné rady mládeže Plzeň-sever o uvolnění. 

 Pokud se družstvo vyhlášení výsledků nezúčastní bez řádné omluvy, pozbývá nárok na 
započítání bodového hodnocení  do celkových výsledků Poháru okresní odborné rady mládeže 
Plzeň-sever. 

 

6. Celkové vyhodnocení Poháru okresní odborné rady mládeže Plzeň-sever 

 Zpracování průběžných a konečných výsledků uveřejní rada Poháru okresní odborné rady 
mládeže Plzeň-sever do 5-ti dnů od konání soutěže na webových stránkách OSH www.oshps.cz. 

 Slavnostní vyhodnocení provede rada Poháru okresní odborné rady mládeže Plzeň-sever 
v předem vyhlášeném termínu na setkání kolektivů mladých hasičů. 

 Vítězem ročníku se stává družstvo s nejvyšším celkovým počtem dosažených bodů. Při rovnosti 
bodů rozhoduje počet lepších umístění v průběhu soutěží. 

 Všechny kolektivy se mohou zúčastnit závěrečného vyhodnocení, které proběhne v předem 
oznámeném termínu.  



7. Termínový kalendář 

 Počet a místo konání jednotlivých soutěží bude stanoven na společném jednání zástupců SDH 
pořadatelů, kteří mají zájem o pořádání soutěží zařazených do Poháru okresní odborné rady 
mládeže Plzeň-sever a zástupců družstev umístněných v celkovém hodnocení předchozího 
ročníku na 1. – 10. místě s právem jednoho hlasu bez ohledu na počet pořádaných soutěží či 
počet umístněných družstev v obou kategoriích. 

 

8. Podmínky pro pořadatele jednotlivých soutěží 

 Pořadatel se zavazuje zaslat organizační zabezpečení (OZ) své soutěže vždy do 15. září 
příslušného roku radě Poháru okresní odborné rady mládeže Plzeň-sever na e-mailovou adresu 
sakjosef@gmail.com. Tato OZ budou podkladem pro výběr soutěží do nového ročníku a rada 
Poháru okresní odborné rady mládeže Plzeň-sever je zveřejní na webu OSH (www.oshps.cz). 

 Aktualizované OZ zveřejní pořadatel na webu OSH (www.oshps.cz) nejpozději 14 dnů před 
termínem konání soutěže uvedeným v kalendáři soutěží. 

 Pořadatel je povinen přijmout do soutěže všechna družstva, která se řádně přihlásí. Na 
startovní a výsledkovou listinu bude uvádět  jejich název a případně okres. 

 Pořadatel je povinen zajistit dostatečný počet rozhodčích.  

 Nejpozději půl hodiny před zahájením soutěže musí mít pořadatel určené rozhodčí jednotlivých 
disciplín a velitele soutěže. 

 Z důvodu centrální evidence všech výsledků závodů se stanovuje povinnost pro každého  
pořadatele předat  ihned po skončení závodu  výsledkovou listinu 2x v tištěné a 1x 
v elektronické podobě členovi rady Poháru okresní odborné rady mládeže Plzeň-sever  

 Pořadatel je povinen zveřejnit výsledky závodu dle směrnic pro celoroční činnost kolektivů 
mladých hasičů. 

 Pořadatel zajistí instalaci reklam sponzorů celého ročníku Poháru okresní odborné rady 
mládeže Plzeň-sever na nejsledovanějším místě a zároveň uveřejní jejich jména na pozvánkách 
k soutěži. Dále pro sponzory Poháru okresní odborné rady mládeže Plzeň-sever vyhradí na 
viditelném místě volná parkovací místa a zajistí propagaci jejich služeb a zboží. 

 Každý pořadatel soutěže se bude podílet na celkovém vyhodnocení Poháru okresní odborné 
rady mládeže Plzeň-sever Pořadatel je povinen vyhradit na soutěži čestné místo pro maskota 
„MEDVĚDA SEVERÁKA“ a viditelně umístit bannery Poháru okresní odborné rady mládeže 
Plzeň-sever. 

 Pořadatel je povinen užívat logo Poháru okresní odborné rady mládeže Plzeň-sever na 
pozvánkách, diplomech, pamětních listech a jiných předmětech vydávaných k soutěži. 

 Pořadatel je povinen uvádět sponzory na přihlášce a pozvánce k soutěži.  

 

9. Rada Poháru okresní odborné rady mládeže Plzeň-sever 

 Rada Poháru okresní odborné rady mládeže Plzeň-sever je pěti členná a je volena na setkání 
zástupců pořadatelů a soutěžících. 

 Rada Poháru okresní odborné rady mládeže Plzeň-sever je volena na čtyři let. 

 Rada Poháru okresní odborné rady mládeže Plzeň sever se zúčastní všech soutěží v počtu 
minimálně 3 členů. V přítomnosti méně než 3 členů rady POORM na soutěži,budou členové 
rady POORM doplněni členy okresní odborné rady mládeže Plzeň-sever. 

 Zúčastnění členové rady Poháru okresní odborné rady mládeže Plzeň-sever plní na soutěžích 
funkci Hlavního rozhodčího. 



 Rada Poháru okresní odborné rady mládeže Plzeň-sever má právo vyloučit družstvo nebo 
jednotlivce ze soutěže pro nesportovní chování či z jiného závažného důvodu. 

 Rada Poháru okresní odborné rady mládeže Plzeň-sever má právo po dohodě s pořadatelem 
provést úpravy v organizačním zabezpečení jednotlivých soutěží  přímo na místě konání 
soutěže.  

 

 Seznam členů rady Poháru okresní odborné rady mládeže Plzeň-sever: 

  Sak Josef  604 575 141   sakjosef@gmail.com 

  Palánová Lenka  728 414 835  l.palanova@centrum.cz 

     Pechát Jan  774 234 641             aznoh92@seznam.cz                                       

 Suchý Jan  603 293 328  jsuchy@seznam.cz 

 Hamata Milan 737 310 602  milan.hamata@pilsensteel.cz 

 

Tato pravidla a kalendář soutěží Poháru okresní odborné rady mládeže Plzeň-sever slouží jako 
pozvánka k pohárovým soutěžím pro všechna družstva mladých hasičů. 

 

10. Rada Poháru okresní odborné rady mládeže Plzeň-sever bude dohlížet a       
evidovat nejlepší výsledky v disciplínách: 

 60 m překážek kategorie: starší žáci 

starší žákyně 

mladší žáci  

mladší žákyně 

 Požární útok kategorie: starší 

mladší 

 100 m překážek kategorie: dorostenci 

dorostenky 

 

10.1. Podmínky zařazení disciplíny do hodnocení nejlepších výsledků: 

 měření bude prováděno elektronicky, 

 disciplíny budou splňovat směrnice pro celoroční činnost kolektivů mladých hasičů 
s úpravami rady mládeže okresu Plzeň-sever, 

 závodníci budou členy OSH ČMS Plzeň-sever. 

 

10.2. Do hodnocení nejlepších výsledků žáků se zahrnují pouze tyto soutěže: 
 Horní Hradiště  Hradišťský dvojboj 

 Plzeň Globus cup junior 

 Horní Bělá Bělá cup 
 Hornobělská šedesátka 

 Mrtník O erb SDH Mrtník 

 Všeruby O pohár kolektivu mladých hasičů 

                   Okresní ,krajský a republikový kolo hry Plamen  

       Český halový pohár 60m překážek (dokonce září) 
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10.3. Do hodnocení nejlepších výsledků dorostu se zahrnují pouze tyto soutěže: 
 Plzeň Košutka Memoriál Vendulky Fránové 

   Soutěže zařazené do Českého poháru 

   Okresní,krajské a republikové kolo v požárním sportu dorostu 

     Okresní,krajské a republikové kolo v požárním sportu dospělích 


