
 

Pravidla „Středomoravského poháru mládeže“ (StmPM) 

 

20. ročník – 2023 

 
Soutěž v požárním útoku, kategorie mladší a starší, podle platného znění Směrnice hry Plamen – disciplíny požární útok – 

s dodatky: 

 

- sportovní hadice jsou povoleny (hadice C – šířka min. 65 mm, hadice B – šířka min. 100 mm), 

- požární útok provádí u kategorie starších žáků 7-členné družstvo, u kategorie mladších žáků je povoleno 6 soutěžících pouze 

na vlastní nebezpečí. Soutěžící nesmí startovat ve více než jednom družstvu na jedné soutěži!!!, 

- soutěžící jsou povinni podstoupit kontrolu všech průkazů včas před zahájením přípravy základny prostřednictvím hlavního 

rozhodčího nebo pověřeného zástupce pořadatele soutěže, 

- pokud startuje více družstev z jednoho SDH, ke kontrole nastoupí 14 (21, 28) soutěžících, a jejich jednotliví členové budou 

označeni tak, aby nedocházelo k záměně závodníků mezi sebou, 

- do soutěže bude zařazeno družstvo, které se podrobí kontrole průkazů do odstartování posledního soutěžního družstva, 

- čas měřen elektronicky, terče sklopné, 

- v případě neodstranitelné závady na časomíře a následného měření času stopkami, nebudou výsledky započítávány do 

celkového hodnocení StmPM, 

- přetlakový ventil si na stroj připevní vedoucí sám, přičemž je povinen si zkontrolovat zapojení odtokové hadice.  

V případě, že dojde k vytržení hadicové spojky B z PV, není tato skutečnost důvodem k opakování pokusu, 

- rada StmPM má 12 členů a její složení je po jednom zástupci každého pořadatele. Rada StmPM řeší záležitosti, které nejsou 

uvedeny v pravidlech. Hlasování je platné, pokud se v něm vyjádřilo kladně minimálně 7 hlasujících, 

- vyhodnocení soutěže musí proběhnout do 30 min. od ukončení soutěže, 

- po skončení soutěže musí být k dispozici písemná výsledková listina podepsaná hlavním rozhodčím. Výsledková listina bude 

mimo jiné obsahovat: název SDH, čas levého terče, čas pravého terče, výsledný čas, pořadí a zda budou družstvu započítány 

body do celkového hodnocení ligy. Listina se odešle na email: stmpm@post.cz do 24 hodin pro zpracování celkového 

hodnocení na webu www.stmpm.cz, 

- pořadatel si deleguje kvalifikované rozhodčí, seznámí je s pravidly StmPM, 

- pořadatel zajistí technickou četu pro manipulaci se strojem, 

- pořadatel je povinen zajistit alespoň jeden přetlakový ventil (nového typu) seřízený na 0,3 MPa + náhradní půlspojku B 

příslušného typu, 

- pořadatel je povinen zajistit 2 páry praporků, značky na trať, a dále 2 vesty pro vedoucí družstva, 

- šířka dráhy není určena, vyplývá z podmínek pořadatele, dráha může být vykolíkována/vymezena a označena páskou. Na 

dráze bude značka pro rozdělovač (17,5 m – měřeno od nástřikové čáry). Páska, kolíky a značky jsou součástí dráhy, a nelze 

proto podávat protest při zachycení nářadí (hadice) za kolíky atd., 

- pořadatel či kandidát pro pořádání soutěže, zařazené do StmPM, se musí v předchozím ročníku se svým družstvem 

zúčastnit nejméně 6 soutěží StmPM. Od této podmínky může rada StmPM upustit, pokud nebude nový uchazeč, 

- s družstvem na základně bude pouze 1 označený vedoucí (u kategorie mladší – 2 vedoucí), 

- družstva na bodovaných místech se musí zúčastnit vyhlášení výsledků soutěže (omluva u registrace možná), 

- soutěž musí být pořádána samostatně, ne v rámci soutěže dospělých či dorostu, 

- družstva na 1. – 3. místě v obou kategoriích obdrží pamětní věcnou cenu s názvem soutěže, datumem konání a umístěním, 

všechna zúčastněná družstva obdrží na nástupu po ukončení soutěže drobnou odměnu, 

- povinné je u soutěžících používání přileb i při přípravě základny, 

- pro započítávání bodů do celkového hodnocení je nutné každé družstvo přihlásit do příslušného ročníku StmPM 

pomocí přihlášky, která je dostupná na webu www.stmpm.cz a u prezence každé soutěže. Družstvo se přihlašuje do 

ligy jen jednou, a to na první soutěži, které se v daném roce zúčastní, 

- v případě hrubého porušení základních pravidel StmPM, budou družstvu odebrány body a družstvo nebude dále 

bodováno ve StmPM. 

 

Hodnocení jednotlivých soutěží: 

1. místo – 15b, 2. místo – 12b, 3. místo – 10b, 4. místo – 9b, 5. místo – 8b, 6. místo – 7b, 7. místo – 6b, 8. místo – 5b,  

9. místo – 4b, 10. místo – 3b, 11. místo a další místa s platným pokusem – 2b.  Pokud družstvo, které se zúčastní soutěže, 

nesplní požární útok (hodnocení N) – 1b. Vyloučení ze soutěže (hodnocení D) – 0b. 

Pokud některá družstva dosáhnou stejného času, náleží jim stejný příslušný počet bodů a další místo se neuděluje. 

 

Celkové hodnocení StmPM : 

- o celkovém pořadí v dané kategorii rozhoduje počet získaných bodů, 

- při rovnosti bodů rozhoduje počet lepších umístění (větší počet 1, 2, 3, … míst), 

- v každé kategorii: družstva na 1. – 10. místě obdrží pohár, na 1. – 3. místě obdrží medaile, na 1. místě obdrží putovní pohár. 
 
 

 
 



Rozpis soutěží pro rok 2023 
 

Datum Den Čas Místo Okres Kontaktní osoba Telefon 

27.5. Sobota 10:00 Záhlinice KM Věra Frgalová 608 751 187 

28.5. Neděle 8:00 Racková ZL Jaroslav Kaňa 606 540 288 

3.6. Sobota 13:00 Horní Lapač KM Jiří Navrátil 733 232 243 

4.6. Neděle 13:00 Vítonice KM Jaromír Novák 777 138 391 

10.6. Sobota 13:00 Rychlov KM Petr Řeháček 601 555 611 

11.6. Neděle 8:00 Tečovice ZL Marcela Zapletalíková 725 988 933 

17.6. Sobota 13:00 Žeranovice KM Stanislav Diatka 739 428 456 

24.6. Sobota 9:00 Štípa ZL Martin Vařák 736 600 184 

25.6. Neděle 8:00 Sazovice ZL Josef Gerža 605 271 168 

2.9. Sobota 13:00 Rusava KM Luděk Mikšánek 776 832 208 

3.9. Neděle 9:00 Hostišová ZL Kristýna Konečná 731 419 061 

9.9. Sobota 9:00 Machová ZL Jaromír Brázdil 777 701 473 

 
 


