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v 
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1. SYSTÉM A ORGANIZACE MSL 
 
 

1.2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 

Občanské sdružení „MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA v požárním útoku“ (dále jen MSL) je 
celosezónní soutěž, která se skládá z následujících 16ti pohárových soutěží v požárním 
útoku. 
 
   
 

 datum místo konání okres 
1 07.06. Rychaltice  FM 
2 14.06. Lubno  FM 
3 21.06. Oprechtice  FM 
4 29.06. Svinov  OV 
5 05.07. Metylovice  FM 
6 06.07. Kozmice  OP 
7 19.07. Kojkovice  FM 
8 20.07. Karviná - Hranice  KI 
9 26.07. Trojanovice  NJ 

10 02.08. Vrbice  OV 
11 09.08. Petřvaldík  NJ 
12 16.08. Stará Ves n/O  OV 
13 17.08. Prchalov  NJ 
14 30.08. Mošnov  NJ 
15 06.09. Bartovice  OV 
16 14.09. Jistebník  NJ 
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1.3. ÚČAST V MSL 
 

• Do MSL se může přihlásit každé družstvo, které zaplatí členský příspěvek do 
občanského sdružení  MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA v požárním útoku, příslušného 
roku, částku 2.000,- Kč v případě družstva mužů a částku 1.000,- Kč v případě 
družstva žen. 

• Dále každé družstvo, které bude pořádat kolo MSL daného ročníku, vloží navíc do 
banku MSL poplatek 1.000,- Kč. 

• Přihlásit do MSL je možno i v průběhu pohárových soutěží zahrnutých do MSL. Body 
se však družstvu budou započítávat, až po zaplacení výše uvedeného vstupního 
poplatku. 

• Pokud sbor, který se účastní MSL, reprezentuje na soutěži dvě nebo více družstev, do 
celkového hodnocení MSL je rozhodný výsledek družstva označeného jako „A“ nebo 
„1“. 

 
1.4. BANK MSL 
 

• Bank MSL tvoří členské příspěvky týmů přihlášených do MSL. 
• Správce banku je: Michal Richter, Bílovec-Výškovice 8, 74301 

číslo účtu:  1376431073 / 0800 
 

• Bank MSL je rozdělen na mužský bank a ženský bank. Mužský bank tvoří členské 
příspěvky všech mužských týmů a tento bude rozdělen v rámci celkového 
vyhodnocení mužské kategorie. Ženský bank tvoří členské příspěvky všech ženských 
týmů a tento bude rozdělen v rámci celkového vyhodnocení ženské kategorie.   
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1.5. BODOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍ MSL 
 
Kategorie mužů 
 

• Družstva účastnící se MSL získávají body na základě umístění na všech soutěžích 
zařazených do MSL, a to po umístění v základním kole, není-li předem dohodnuto 
jinak. 

• Při dosažení stejného času přísluší oběma nebo více těmto družstvům nejvyšší možný 
počet bodů za dosažené umístění. 

• Bodují se pouze družstva, účastnící se MSL, a to takto: 
 

umístění počet bodů bonus 
1. 20 +5 b za účast 
2. 17 +5 b za účast 
3. 15 +5 b za účast 
4. 13 +5 b za účast 
5. 11 +5 b za účast 
6. 10 +5 b za účast 
7. 9 +5 b za účast 
8. 8 +5 b za účast 
9. 7 +5 b za účast 
10. 6 +5 b za účast 
11. 5 +5 b za účast 
12. 4 +5 b za účast 
13. 3 +5 b za účast 
14. 2 +5 b za účast 
15. 1 +5 b za účast 

 
• Body za umístění dostanou jen ta družstva, která dokončí svůj pokus s platným 

výsledným časem 
• Za neplatný pokus družstvo obdrží body za účast ( 5 bodů ) 
• Diskfalifikovaná družstva neobdrží body žádné. Za diskfalifikaci ( dále D) se 

považuje: podvod, krátké hadice neoprávněné půjčovaní členů družstva, toto se 
vztahuje na obě družstva /družstva za který člen běžel, tak svého mateřského týmu/ 
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Kategorie žen   
 

• Družstva účastnící se MSL získávají body na základě umístění umístění na všech 
soutěžích zařazených do MSL, a to po umístění v základním kole, není-li předem 
dohodnuto jinak. 

• Při dosažení stejného času přísluší oběma nebo více těmto družstvům nejvyšší možný 
počet bodů za dosažené umístění. 

• Bodují se pouze družstva, účastnící se MSL, bodová tabulka bude upřesněna dle 
počtu přihlášených ženských družstev v daném ročníku: 

 
umístění počet bodů bonus 

1.  +5 b za účast 
2.  +5 b za účast 
3.  +5 b za účast 
4.  +5 b za účast 
5.  +5 b za účast 
6.  +5 b za účast 
7.  +5 b za účast 
8.  +5 b za účast 
9.  +5 b za účast 
10.  +5 b za účast 

 
 

• Body za umístění dostanou jen ta družstva, která dokončí svůj pokus s platným 
výsledným časem 

• Za neplatný pokus družstvo obdrží body za účast ( 5 bodů ) 
• Diskfalifikovaná družstva neobdrží body žádné. Za diskfalifikaci ( dále D) se 

považuje: podvod, krátké hadice, neoprávněné půjčovaní členů družstva, toto se 
vztahuje na obě družstva /družstva za který člen běžel, tak svého mateřského týmu/ 
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1.6. CELKOVÉ VYHODNOCENÍ MSL 
 

• Po ukončení všech 16 soutěží zahrnutých do MSL budou nejlepší družstva odměněna 
poháry za umístění, finančními odměnami a upomínkovými předměty.  

• Vítěz MSL v obou kategoriích obdrží do dočasného užívání putovní pohár MSL 
• Nejlepší tři družstva v obou kategoriích obdrží upomínkové poháry, které budou 

zakoupeny z prostředků vybraných za pořádání kol MSL!  
• Bank bude rozdělen mezi družstva za umístění v jednotlivých kolech a to takto: 

finanční tabulka s odměnami na ligová kola bude upřesněna dle počtu 
přihlášených mužských a ženských družstev v daném ročníku: 

 
 

mužský bank ženský bank 
1. místo  1. místo  
2. místo  2. místo  
3. místo   3. místo  
4. místo  4. místo  
5. místo  5. místo  
6. místo    
7. místo    
8. místo    
9. místo    
10. místo    

 
• Vyhlášení celkových výsledků a předání cen proběhne na akci, která se uskuteční po 

vzájemné domluvě všech družstev účastnících se MSL. 
 
1.7. ORGANIZACE MSL 
 

• Veškeré zásadní záležitosti MSL jsou přijata většinou hlasů na zahajovací valné 
hromadě MSL  

• Na zahajovací valné hromadě MSL je rovněž provedena volba soutěží zařazených do 
MSL v daném roce 

• Oficiálními webovými stránkami MSL jsou: www.msliga.info  
 

 
 
1.8. ROZHODČÍ MSL 
 

• Hlavní rozhodčí  Šenkyřík Stanislav - starší 
• První startér  Šenkyřík Stanislav - mladší 
• Druhý startér  Janošek Jakub (zástupce Hlavního rozhodčího) 

 
• Rozhodčí  MSL odpovídají za dodržování pravidel MSL soutěžními týmy i pořadateli. 

V případě zjištěného nesouladu, uvědomí o tomto svém zjištění pořadatele soutěže za 
účelem sjednání nápravy. 
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2. TECHNICKÉ PODMÍNKY MSL 
 

 
2.1.  PODMÍNKY PRO VÝZBROJ A VÝSTROJ 
 

 Koš 
 klasická hliníková konstrukce (viz foto) 
 s funkční klapou, (doporučeno ovládání místěné vně pláště koše) 
 s funkčním závitem, s minimálním otočením 360° na příslušné savici 
 koš a příslušná savice nesmí obsahovat zajišťovací mechanizmy závitu 
 výplet vtoku libovolný (doporučený výplet koše rozměr ok 10x10mm) 

 
 Savice 
 délka 2,5 m ±5 cm, bez tvarových podložek, se šroubením o průměru 110 mm 

délkou savice se rozumí vzdálenost mezi konci pevných částí savice (koncovek) 
 povoleny savice s o-kroužky 
 šroubení savic funkční 
 izolepy a smirkové papíry povoleny 
 nepovoleny zajišťovací mechanizmy závitu 
 nepovoleny závaží a výztuhy savic  

 
 Stroj 
 přenosná požární stříkačka bez zjevných úprav, stroj musí odpovídat schválenému 

typu, s výjimkami 
 výfukové potrubí libovolné, musí procházet vývěvou a musí vyúsťovat na původním 

místě dle typu 
 ovládání plynu libovolné mechanické na směšovacím zařízení nebo na místě daném 

výrobcem 
 rovné hrdlo z rozvaděče je povoleno 
 nejsou přípustná přídavná sací zařízení – ejektory, tlakové láhve, apod. 
 zpětná klapa v rozvaděči nemusí být 
 odvzdušňovací prvky na vývodu z rozvaděče nejsou povoleny 
 klouby v rozvaděči musí být funkční 

povolen klasický rozvaděč s klouby + rozvaděč od fa. Vincker 
 šroubovací nástavec na šroubení víka čerpadla (redukce) je povolen. 

 
 Hadice „B“ 
 minimální délka 19m / délka hadice se měří včetně půlspojek ( bez ozubů) 
 šíře – 63, 65, 75 
 pojistky na spojkách povoleny 
 hadice B může být poskládána na rámu stroje 

  
 Rozdělovač 
 povolen pouze rozdělovač s jedním vstupem(B) a výstupy 1xB a 2xC 
 kompletní (všechny půlspojky) 
 rozrážecí klín nepovolen 
 záslepky a odvzušňovače nepovoleny 
 klouby funkční bez jejich zajištění a přídavného držáku 
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 Hadice „C“ 
 minimální délka 19m / délka hadice se měří včetně půlspojek ( bez ozubů) 
 šíře 38, 42, 52 
 pojistky na spojkách povoleny 

 
 Proudnice 
 proudnice bez dodatečných podložek 
 pojistky na proudnici povoleny 
 výstupní otvor proudnice libovolný 

 
 Ostatní 
 klíč celý nebo poloviční, bez přídavných podložek, apod. 
 podložka pod savici max tl. 10mm, hladká bez výřezů, drážek a podložek 
 kamínky a klacíky nepovoleny 
 nářadí se smí používat jen schváleného typu od výrobce bez zjevných úprav 
 povoleny jsou pouze bezpečnostní pojistky na útočném vedení mimo koš 

 
 

 Výstroj soutěžících 
 k provedení  požárního útoku, jednotná sportovní nebo pracovní ústroj 
 opasek lehký 
 ochranná přilba, (doporučená dle schváleného typu dle pravidel požárního 

sportu) 
 může být použita sportovní obuv nebo zásahová obuv pro hasiče 

podrážka sportovní obuvi může mít drážky, plastické švy, vroubkování nebo výstupky 
o max. hloubce 5 mm, (tzv. Turfy), pokud jsou všechny zhotoveny ze stejného nebo 
podobného materiálu jako základní podrážka 

 povoleny jsou tretry s max. délkou hřebů 6mm 
 kopačky se nepřipouštějí. 
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2.2.  Provedení požárního útoku  

 
Motorovou stříkačku a nářadí potřebné k provedení požárního útoku si družstvo 
připraví k základně. (doporučení,  aby při přípravě základny byli v prostoru 
základny přítomni pouze závodníci chystající se k danému útoku + jedna 
pomáhající osoba)  Od povelu rozhodčího „Na základnu!” se měří doba stanovená na 
přípravu pokusu.V té době musí družstvo umístit na základnu motorovou stříkačku a 
nářadí potřebné k provedení požárního útoku. K zajištění nářadí proti pohybu nesmí 
být použito žádných podpěr nepatřících mezi nářadí pro požární útok. Mezi ozuby 
půlspojek musí projít plastový přípravek .(tloušťky max. 1 mm tzv. spojky na 
papír). Žádné nářadí s výjimkou savic nesmí přesahovat základnu a žádné nářadí 
se nesmí dotýkat země. Výjimka platí pro savici na kterou je šroubován koš. 
(v případě, kdy je savice na základně musí být sací koš umístěn u zadní hrany 
základny z pohledu startovní čáry ) Mezi košem a savicí musí projít papír. 
Motorová stříkačka může být v době přípravy nastartována a v okamžiku startu 
nemusí být v klidu. Po startu vyběhne družstvo od startovní čáry (všichni vždy od 
jedné), provede sešroubování přívodního vedení (sací koš nemusí být našroubován  
před ponořením do nádrže), dopravní vedení, útočné proudy a sestříkne oba sklopné 
terče. Voda v nádrži je v té době pořadatelem průběžně doplňována. Při stříkání do 
terčů nesmí žádný z členů družstva překročit čáru hranice stříkání, ani se této čáry 
dotýkat a proudnice (včetně půlspojky hadice) se nesmí opírat o druhého člena 
družstva, proudnice se může při stříkání dotýkat země. Požární útok se považuje za 
skončený signalizací obou terčů nebo sepnutím časomíry po sestříknutí obou terčů. 
Musí být proveden a ukončen do 2 minut po startu. Po ukončení pokusu mohou 
soutěžící přívodní vedení rozpojit až na pokyn rozhodčího. Savice  při provedení útoku 
nemusí být sešroubovány. Koš musí být ihned po ukončení útoku nebo na povel 
rozhodčího vytažen z kádě a musí být při vytažení našroubován na savici. 

 
2.2.  OSTATNÍ PODMÍNKY 
 

• Soutěžní družstvo si může půjčit maximálně 1 člena z jiného družstva ( to platí i pro 
neligová družstva ). Ten smí soutěžit za jiné družstvo pouze jednou (maximálně může 
startovat 2x v soutěži) a musí mít oblečen dres svého mateřského týmu. Tato 
skutečnost musí být nahlášena na nástupu, nejpozději však před provedením útoku. 

• Za družstvo žen nesmí běžet muž, soutěžní družstvo si může půjčit maximálně 2 
členy z jiného družstva ( to platí i pro neligová družstva ). Ty smí soutěžit za jiné 
družstvo pouze jednou (maximálně může startovat 2x v soutěži) a musí mít oblečen 
dres svého mateřského týmu. Tato skutečnost musí být nahlášena na nástupu, 
nejpozději však před provedením útoku. 

• Za porušení výše uvedených podmínek, hrozí diskvalifikace jak týmu, za který člen 
běžel, tak svého mateřského týmu. 

• Soutěžní družstvo se může do soutěže přihlásit nejpozději do zahájení útoku 
posledního soutěžního družstva ( I.kola ) 

• Délka přípravy na základně je max. 5 minut. (dle počtu přihlášených družstev lze 
tento čas zkrátit na min. 3minuty) Čas přípravy začíná běžet uvolněním základny a 
vyzváním rozhodčího k nástupu na přípravu základny.  „Na základnu!” 

• Startovní povely zní: NA MÍSTA PŘIPRAVTE SE – POZOR – VÝSTŘEL. 
Závodníci na povel POZOR se nesmí pohnout /start z klidu/. Každé soutěžní družstvo 
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má možnost pouze jednoho opakovaného startu, pokud nebyla chyba na straně 
startéra, nebo startovací techniky (selhání výstřelu apod.) 

• Předčasný start se avizuje opakovaně startovním signálem. Druhý předčasný start má 
za následek neklasifikaci soutěžního týmu. Předčasně ukončit pokus smí pouze startér 
a to pouze výše uvedenými způsoby. 

• V případě prasknutí hadice „B“, nebo „C“ způsobené vadou materiálu hadice (nikoliv 
půlspojek), může družstvo svůj pokus opakovat. 

• Při nenastartovaní stroje má družstvo možnost po odstranění závady startovat znovu, 
o opětovné zařazení do startovního pořadí  se rozhodne po domluvě s pořadateli 
soutěže , popřípadě až na konci startovního pořadí. 

• Kontrola délky hadic se provede ihned po dokončení útoku, změřením minimálně 
jedné libovolné hadice u každého soutěžního družstva, určené rozhodčím. Hadice 
označené rozhodčím ke kontrole se nesmí natahovat. Porušení tohoto pravidla vede k 
diskvalifikaci soutěžního družstva. Hadice určené ke kontrole délky přenesou na místo 
měření rozhodčí určení pořadatelem soutěže. 

• Protesty lze podávat pouze proti poškození a hodnocení vlastního soutěžícího 
družstva,  proti účasti jiného soutěžícího v soutěži a proti výsledkům soutěže. 
 

• Podat protest lze pouze písemnou formou a to max. do 10. minut po ukončení pokusu 
zmíněného týmu. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9



MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA 
v požárním útoku mužů a žen - pravidla 2008 

 
 
 
 
 
 
 

3. POVINNOSTI POŘADATELE SOUTĚŽE 
 
 
3.1. TRAŤ 

Schéma a plánek trati 
 

 
 

• Každá jiná odchylka, terén vzdálenost, změna směru, atd. musí být pořadatelem 
předem dána na vědomí (nejpozději v pozvánce na soutěž) 

• Čárou výstřiku se rozumí čára o výšce max.20mm nad zemí a délce min. 10m 
• Pořadatelé jsou povini vymezit místo k měření hadic (kolíky apod.) 
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• Rozměry základny jsou 2000 x 2000 x (100) mm 
• Nádrž na vodu musí mít stěny vysoké 0,8 m, šířku min. 0,9 m a nejmenší obsah vody 

1000 l, kraje musí být bez ostrých hran, nádrž bez uší a madel o které by se mohl 
závodník zastavit nebo zranit. Levá stěna nádrže z pohledu od základny musí být 
souběžná se středovou osou základny. Vnitřek nádrže musí být hladký a bez překážek 
o které by se mohl závodník zastavit nebo zranit. 

 
 

 
3.3.  ROZHODČÍ 
 

• Pro každou ligovou soutěž pořadatel zajistí pomocné rozhodčí, které je povinen na 
nástupu  představit soutěžním družstvům. 

• 2x rozhodčí u terčů - je odpovědný za hlídání přešlapů čáry výstřiků. 
• 2x rozhodčí pro měření hadic - je odpovědný za přeměření jedné určené hadice u 

každého soutěžního družstva. 
 
 
 
3.4. VÝSLEDKOVÁ LISTINA 
 

• Pořadatel je povinen zajistit aktuální a přehledné vedení výsledkové listiny a její řádné 
doručení na vysledky@msliga.info nejpozději však do dvou dnu od konáni soutěže. 

 
3.5. CENY 
 

• Startovné na těchto ligových soutěžích je 100Kč 
• Hodnota cen pro první tři nejlépe umístěná družstva v kole MSL v mužské kategorii 

musí činit minimálně 3.000,-- Kč ; 4-10 místo vrácení startovného popřípadě 
věcná cena v hodnotě startovného 

• Hodnota cen pro první tři nejlépe umístěná družstva v kole MSL v ženské kategorii 
musí činit minimálně: 1.místo – 800,- ; 2.místo – 500,- ; 3.místo –  300,- 4-5 místo 
vrácení startovného popřípadě věcná cena v hodnotě startovného 

• Soutěžním družstvům umístěným na 1.- 3. místě, v obou kategoriích, musí být udělena 
pamětní věcná cena  (ne listina), s uvedením názvu soutěže, místa konání, ročníku, 
kategorie a umístění (název soutěže MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA V PÚ a příslušný 
rok, k němuž je připojeno příslušné jméno soutěže).  

 
 
 
3.6. ČASOMÍRA 
 

• Pořadatel je povinen zajistit časomíru od fa. Knězek s viditelným displeyem, na 
kterém bude zobrazován výsledný čas družstva. 
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jiné úpravy a výjimky, které nejsou uvedené v pravidlech jsou nepřípustné 
a budou se považovat za porušeni pravidel, tudíž k diskvalifikaci družstva. 
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