Českobudějovický dvojboj - PRAVIDLA
1) Disciplíny se řídí Směrnicemi hry Plamen platné od 1. 9. 2016, výjimkou je štafeta
CTIF, kde je možná účast min. sedmičlenného družstva /3. a 4., 7. a 8. úsek jsou
spojeny/.
2) Českobudějovický dvojboj se bude řídit v oblasti věku Směrnicí hry Plamen platné od 1.
9. 2004, kde je rozhodujícím datem narození 2. září.
3) Příslušný ročník Českobudějovického dvojboje končí poslední soutěží v září.
4) Soutěže Českobudějovického dvojboje budou prováděny ve 2 disciplínách: PÚ a
volitelná disciplína dle směrnic hry Plamen, kterou určí pořadatel.
5) Každý pořadatel si zajistí okresní PPS 12 a PPS Tohatsu, případně i PHM,
s přetlakovým ventilem a vlastního strojníka staršího 18-ti let na dohlížení na ně. Telef.
spojení na V. Kofla 728 803 598 /SDH Zliv/, kde jsou PPS 12 k dispozici k zapůjčení.
Telef. spojení na S. Kliku 724 148 441 /SDH D. Bukovsko/, P. Koláře 606 729 376
/SDH Strážkovice/, telef. spojení na M. Mošnera 777 467 724 a J. Peška 725 709 919 /
SDH Lišov/, telef. spojení na M. Machovou 734 847 786 /SDH Chrášťany/ a V. Vávru
721 264 406/SDH Miletín/, kde jsou PPS Tohatsu k dispozici k zapůjčení. V případě
poruchy PPS 12 se pokračuje s náhradní PPS 12 bez nároku na opakování pokusů /
taktéž u PPS Tohatsu /. Součástí tabulky termínů Českobudějovického dvojboje jsou
SDH, která na jednotlivé soutěže budou zapůjčovat PPS Tohatsu.
6) S družstvem MH bude vždy chodit vedoucí starší 18-ti let či instruktor.
7) Podmínkou účasti v Českobudějovickém dvojboji je průkazka člena s fotografií
odpovídající skutečnosti.
8) Hodnocení proběhne vždy po ukončení Dvojboje podle kategorií za každou disciplínu
zvlášť a za soutěž toho dne celkově. Při shodě umístění rozhoduje vždy pořadí v PÚ.
9) Pro započítání družstva MH do celkového umístění musí družstvo MH splnit
nadpoloviční většinu soutěží Dvojboje. Do celkového hodnocení se započítává určený
počet nejlepších celkových umístění, např. při počtu soutěží v ročníku 10, se započítává
6 nejlepších umístění.
10) V případě shodnosti bodů dvou soutěžních kolektivů při celkovém vyhodnocení
rozhoduje dosažení pořadí v druhé disciplíně /nikoliv v PÚ/, kde se spolu tyto dva
kolektivy naposledy utkaly.
11) Dvojboj je uzavřenou soutěží pro družstva MH v kategorii mladší a starší pouze
z okresu České Budějovice.
12) OSH Č. Budějovice nominuje pouze hlavního rozhodčího, zajištění dostatečného počtu
ostatních rozhodčích a zdravotníka je věcí pořadatele.
13) Termíny jednotlivých soutěží jsou přílohou pravidel Českobudějovického dvojboje.
14) Přihlásit družstvo MH je nutno nejpozději 1 týden před konáním soutěže elektronicky
na: https://www.hasickasoutez.cz//, zde si nelze dopředu zamluvit pořadí. Na soutěž
v Ohrazeníčku, kde jednou disciplínou je běh na 60 m s překážkami je nutno týden
dopředu nahlásit jmenný seznam soutěžících, včetně věku. Písemnou přihlášku je nutno
předložit při prezenci družstva. Zúčastněná družstva se musí nahlásit nejpozději 30
minut před plánovaným začátkem soutěže.
15) Dospělý strojník u mladší kategorie MH bude mít při PÚ na hlavě přilbu a hasičské
oblečení / např. PS 2, dres apod. / z důvodu bezpečnosti i pojištění.
16) Případný protest bude přijímán pouze na originálním formuláři dle vzoru /příloha č. 3
Směrnice hry Plamen platné od 1. 9. 2016/
17) Měření hadic a kontrola nářadí se bude provádět namátkově.

18) Tretry jsou povoleny dle Směrnic hry Plamen pouze u kategorie starší žáci, pokud
pořadatel dvojboje nerozhodne jinak.
19) Náměty a připomínky k projednání na OORM můžete zasílat na emailovou adresu:
oormcb@centrum.cz
20) Termín jednotlivých soutěží zařazených do seriálu Českobudějovického dvojboje lze
měnit do 31.12. kalendářního roku před zahájením nového ročníku.

