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1. Název = LIGA MH OSH TEPLICE 2020 

2. Termíny soutěží: 

 Duchcov, 5. 9. 2020 – disciplíny štafeta 4 x 60m a štafeta dvojic 

 Štrbice, 6. 9. 2020 – disciplína požární útok 

 Kostomlaty pod Milešovkou – 10. 10. 2020 – disciplína ZPV 

 Košťany – 17. 10. 2020 – slavnostní galavečer 

3. Kategorie: mladší a starší žáci, věkové hranice dle hry Plamen - ročník 

2019/2020 

4. Podmínky účasti 

 Pro družstva SDH OSH Teplice 

 Písemná přihláška do Ligy + přihláška danému pořadateli 

 Min. 5 max 12 dětí dané věkové kategorie, mladší mohou doplnit starší 

 Průkazky SH ČMS 

 Účast družstva na galavečeru = zúčastnit se alespoň 2 různých soutěží 

5. Pravidla 

 Dle pořadatele viz pozvánky na jednotlivé soutěže 

 Detail viz Pravidla ligy 
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PRAVIDLA 

1. ÚČAST 

Ligy se mohou zúčastnit družstva mladších a starších žáků všech SDH pod 

OSH Teplice, věkové kategorie dle hry Plamen ročník 2019/2020. Počet členů 

družstva je min. 5, max 12. Členové jsou evidováni na Přihlášce do ligy s tím, 

že vedoucí družstva je může v průběhu ligy postupně dopisovat, až do max. 

počtu 12 členů. Mladší žáci mohou doplňovat starší kategorii. Soutěžící může 

závodit pouze za jedno SDH. Přihláška do ligy včetně kontroly průkazek bude 

probíhat vždy při prezenci, a to jednomu z určených členů ORM, který bude mít 

evidenci na starosti. Po dané soutěži zůstává přihláška družstva v držení ORM 

až do další soutěže.  

Další přihlášku musí družstvo podat dle pozvánky a podmínek přihlášky daného 

pořadatele (ústně, telefonicky, mailem, atd.).  

2. DISCIPLÍNY 

Duchcov, 5. 9. 2020 – štafeta 4 x 60m a štafeta dvojic. Účast pětičlenných 

družstev. V případě, že budou za jedno SDH družstva A a B, do ligy se počítá 

lepší čas pouze z 1. pokusů obou družstev, a to v případě obou disciplín. Pokud 

SDH přihlásí do jedné kategorie více než 2 pětičlenná družstva, vedoucí vybere 

pouze 2 družstva, která se budou počítat do ligy, a jejichž jmenný seznam bude 

na Přihlášce do ligy.  

Štrbice, 6. 9. 2020 – požární útok. Pokud chce SDH započítat výsledek do ligy, 

je třeba zaběhnout výsledek v kategorii na jednotnou mašinu Tohatsu.  

Kostomlaty pod Milešovkou, 10. 10. 2020 – ZPV. Pětičlenné hlídky viz jmenný 

seznam přihlášených členů. Do pořadí se započítává výsledek lepší hlídky.  

3. VÝSLEDKY A CELKOVÉ HODNOCENÍ 

Do ligy se počítá umístění pouze přihlášených družstev. Výsledek družstev 

přihlášených do soutěže, ale ne do ligy, se nepočítá (přeskakuje).  

Celkové hodnocení: Kategorie mladší a starší žáci. Vítězem v dané kategorii se 

stává družstvo, které má nejnižší součet umístění v jednotlivých disciplínách.  

Při shodě bodů rozhoduje umístění družstva v disciplíně požární útok (příp. dále 

ve štafetě 4 x 60m).  

Pokud se družstvo nezúčastní některé z disciplín, do celkového výsledku se mu 

započítá počet bodů za poslední místo v dané disciplíně.  

4. OCENĚNÍ 

Družstva budou oceněna v rámci slavnostního galavečeru, který je plánován na 

17. 10. 2020. Na jednotlivých soutěžích dostanou vedoucí pouze informaci o 

průběžném umístění družstva v lize. Výsledky budou také průběžně 

zveřejňovány na webu a FB OSH Teplice.  

Podmínkou účasti družstva na galavečeru je zúčastnění se min. 2 soutěží 

zahrnutých do ligy.  

 


