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Dodatky pravidel a informace pro ročník 2023 

 

!! PRO SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2023 JSOU POVOLENY ÚZKÉ I ŠIROKÉ HADICE !! 

1. 17. 6.  PIŠTÍN 
14:00 David Vávra davidos100@email.cz 

sklopky 1 základna 723 512 629   

2. 1. 7. MYDLOVARY 
14:00 Václav Maruška vaclav.maruska@cz.bosch.com 

sklopky 1 základna 724 145 324   

3. 5. 7. ŽABOVŘESKY 
13:00  Vladislav Hála vladislavhala@seznam.cz 

sklopky 1 základna 603 846 833   

4. 5. 8. JANKOV 
13:00 Ivan Melmer melmer.ivan@centrum.cz 

sklopky 1 základna 777 248 238   

5. 12. 8. HRDĚJOVICE 
13:00 Vladimír Bauer vladabauer@seznam.cz 

sklopky 1 základna 608 847 472   

6. 19. 8. CHOTÝČANY 
14:00 Lukáš Niedl niedl@rpsczech.cz 

 sklopky 1 základna 773 105 773   

7. 3. 9. MALEŠICE 
11:00 Pavel Lamoš p.lamos@seznam.cz 

nástřik 1 základna 739 177 037   

8. 23. 9. NEPLACHOV 
 13:00 Zdeněk Brčák hasounbrcak@seznam.cz 

sklopky 1 základna 739 513 142   

9. 30. 9. HOSÍN 
 11:00 Jan Brašnička sdhhosin@seznam.cz 

sklopky 1 základna 725 702 844 

  

Kontaktní osoby OORS v záležitostech VCČB: 

Václav Maruška 724 145 324 vaclav.maruska@cz.bosch.com 

Jakub Nýdl 728 598 968 jakubnydl@gmail.com 

Ludmila Vlášková 737 949 833 vlaskovaludmila@seznam.cz 

Emailová adresa rady soutěží: OORScb@centrum.cz 

 

Facebook VCČB - název skupiny: Velká cena okresu ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Rezervační portál VCČB: https://www.hasicskasoutez.cz/ligy/vccb/  
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1. Organizace VC České Budějovice 

- Nejvyšším orgánem VCČB je OORS. Rozhoduje o organizaci VCČB, vydává Dodatky k pravidlům a vymezuje 

povinnosti pořadatelů soutěží. 

- Pořadateli jednotlivých kol jsou organizace (SDH), kterým OORS přidělí pořadatelství soutěže. 

- Soutěže VCČB se řídí Pravidly požárního sportu z r. 2018 a Dodatky pravidel pro VCČB, uvedenými v tomto 

dokumentu.  

2. Přihlašování a účast 

- Soutěží se v kategoriích muži bez omezení a ženy bez omezení. Smíšená družstva jsou povolena, ale 

hodnocena v kategorii muži. 

- Soutěží VCČB se mohou zúčastnit pouze členové hasičských sdružení, kteří jsou v den soutěže starší 15ti let a 

mají zaplaceny členské příspěvky. Na soutěže je nutno mít s sebou členské průkazy s fotografií, které mohou 

být kontrolovány 

- K přihlášení do soutěží VCČB je nutné provést rezervaci družstva v systému hasicskasoutez.cz (odkaz je na 

první stránce pravidel). Rezervace začíná vždy 2 týdny před závodem v 19:00 a končí 1 den před závodem 

v 19:00. Pozdější přihlášení je možné pouze telefonicky a je na uvážení pořadatele, zda družstvu účast 

umožní. Přihlášení je dokončeno při prezenci, kdy družstvo zaplatí startovné a odevzdá řádně vyplněnou a 

podepsanou přihlášku. 

- Prezence končí 15 minut před oficiálním začátkem soutěže. Ve výjimečných situacích (porucha vozu atp.) lze 

po telefonické domluvě s pořadatelem udělit výjimku.  

- Pro účast na soutěžích VCČB není nutná účast na obvodovém kole v požárním sportu. 

Není stanoven minimální počet soutěží, kterých je nutné se zúčastnit pro umístění v celkovém pořadí. 

- Svou účastí na akcích VCČB soutěžící dávají souhlas s případným zveřejněním jejich osoby na fotografiích a 

videozáznamech, které jsou na soutěžích pořizovány. 

- Při nevhodném chování může být družstvo ze soutěže vyloučeno. 

3. Půjčování závodníků 

- V případě půjčení jednoho závodníka družstvo soutěží mimo hodnocení VCČB, ale v samotné soutěži 

vyhodnoceno bude. Toto družstvo zároveň může dosáhnout rekordu VCČB, který bude uznán. 

- V případě půjčení dvou a více závodníků družstvo běží mimo soutěž a je nutná konzultace s pořadatelem, zda 

mu umožní se soutěže zúčastnit. 

- Pro přehlednost musí mít půjčený závodník dres svého primárního družstva. 

4. Povinná výstroj soutěžících 

- Ústroj přesahující kotníky. Povolen dres s krátkým i dlouhým rukávem, kombinace v družstvu povolena.  

- Povoleny jsou turfy i tretry (hřeby dlouhé max. 12mm). Kopačky zakázány. 

- Opasek lehký o šířce min 40 mm.  

- Ochranná přilba, ve družstvu nemusí být jednotná. Úprava skeletu přilby není povolena. Upevňování 

jakýchkoli předmětů (kromě polepů) není povoleno. 
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5. Technické podmínky nářadí 

- Soutěže VCČB probíhají bez přetlakového ventilu. 

- Pro soutěžní ročník 2023 jsou povoleny úzké i široké hadice 

- Povoleny jsou požární stříkačky s funkčními klouby a klapkou, která vychází ze schváleného typu PS 8 nebo 

PS 12, nebo jejíž schvalovací řízení probíhá (čerpadlo nové generace). Ovládání plynu mechanické, umístěné 

na směšovacím zařízení, nebo na místě určené výrobcem. Držáky savic na tepelném výměníku (chladiči) max. 

do výšky 1cm. Výfukové potrubí musí procházet vývěvou a ústit na původním místě. Je povolen také 4svodý 

výfuk. Dále jsou povoleny stříkačky Tohatsu, Fox, Komfi, atd. 

- Je povoleno použít savicový nástavec na víku čerpadla. 

- Savice o délce 2,5 metru (bez tvarových podložek), se šroubením o průměru 110 mm. Minimální počet závitů 

na koncovkách = 2,5. Koncovka savice ke koši je v max. délce 40 mm včetně závitu.  

- Sací koš s funkční klapkou (povolen “motýlek“) a výpletem/sítem (ne ocelové struny) umožňující vypuštění 

vody ze sacího vedení. Výplet z umělé hmoty je povolen. Ovládání klapky na vnějším plášti koše. Koš nemusí 

mít ozuby pro klíč. 

- Rozdělovač C/B/C s funkčními uzávěry. Tělo rozdělovače nesmí být jakkoli upravováno pro snazší způsob 

nošení. Za rozdělovač s funkčními uzávěry se považuje i rozdělovač s otočenými pákami. Povolen je 

rozdělovač se sevřenými hrdly. 

- Proudnice s průměrem výstřikové hubice 12,4 - 13 mm. Max. délka proudnice je 450 mm včetně půlspojky. 

- Hadice B75 nebo B65 - plošná šířka min. 99 mm, min. délka 19 m včetně půlspojky. 

- Hadice C52 nebo C42 - plošná šířka min. 64 mm, min. délka 19 m včetně půlspojky. 

- Podložka pod savice při nabírání se může použít pouze hladká a rovná (bez výřezu) o maximální tloušťce 10 

mm. Může být použita i podložka se vzorem. 

- Všechny půlspojky mohou být osazeny pojistkami proti rozpojení a opatřeny výbrusem pro snazší zapojení. 

- Dodržení těchto podmínek může být na soutěži ověřováno rozhodčími. 

6. Příprava na základně 

- Družstva budou k přípravě nastupovat již řádně vystrojena. (nasazeny helmy, zastrkané dresy, opasky, atd..) 

- Družstvo s umístěním stříkačky na základnu vyčká pokynu rozhodčího. U týmů žen je povoleno, aby 

s usazením a natočením stříkačky na základně pomáhaly cizí osoby, ihned poté však musí prostor opustit. 

Pokud má družstvo namotanou hadici B na stříkačce, časový limit na přípravu se začíná stopovat v momentě, 

kdy se stříkačka dotkne základny. Pokud nemá, příprava je zahájena na pokyn rozhodčího. 

- Mezi zuby půlspojek musí projít papír. Žádné nářadí kromě savic nesmí přesahovat základnu. 

V případě závady na vlastním materiálu (tzn. i pád nářadí po opuštění základny) má družstvo možnost jeho 

výměny (opravy) pouze v čase přípravy základny. 

- Pomocné značky mohou být na dráhu umístěny pouze v časovém limitu přípravy pokusu družstva a pouze 

závodníkem tohoto družstva. Ihned po ukončení pokusu musí být z dráhy odstraněny. 

- Časový limit na přípravu je standardně 5 minut. V případě většího množství družstev může pořadatel tento 

limit zkrátit. 

- Před seřazením družstva ke startu může strojník na pokyn rozhodčího nastartovat stříkačku. U žen stříkačku 

nastartuje strojnice, nebo pověřená osoba s vědomím rozhodčího na základně. 
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7. Provedení požárního útoku 

- Každé družstvo má možnost jednoho pokusu. 

- Je tolerován jeden ulitý start. 

- Koš musí být na savici namontován před ponořením do vody. Spadl-li koš na zem, nebo do kádě, je možné ho 

vyndat a nad hladinou ho našroubovat. 

- Po spojení sacího vedení musí celé zůstat sešroubováno až do pokynu rozhodčího, který po ukončení pokusu 

kontroluje spoje. 

- Žádný závodník se nesmí dotknout čáry stříkání. Tato čára je nedotknutelná. Jakýkoli dotek této čáry, nebo 

území za ní, bez ohledu na to, zda bylo či nebylo stříkáno na terč, vede k označení pokusu za neplatný. 

- Požární útok musí být dokončen do 1 minuty od odstartování pokusu. 

8. Hodnocení a celkové pořadí 

- Výše kauce pro podání protestu je 1000 Kč. Podávání protestů dle Pravidel požárního sportu. 

- Za každou soutěž jsou družstvům udělovány body dle umístění dle této tabulky: 

umístění 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ostatní 

Muži (body) 20 18 16 14 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 

Ženy (body) 10 8 6 4 3 2 1 1 1 

 

- Každé družstvo, které úspěšně dokončilo pokus, získává minimálně jeden bod. 

- Při neplatném pokusu nebo diskvalifikaci nebude družstvo bodováno. 

- Družstva na bodovaných místech jsou povinna se zúčastnit závěrečného nástupu v počtu 5ti soutěžících. 

Pokud tak neučiní, o body z dané soutěže přichází (Ostatní družstva se však výše neposouvají). Omluvy 

neúčasti bude řešit hlavní rozhodčí nebo velitel soutěže. 

- Při dosažení stejného času přísluší oběma, nebo i více družstvům nejvyšší možný počet bodů za dosažené 

umístění. Ostatní družstva se ale výše neposouvají. 

- Celkové pořadí VCČB určuje počet získaných bodů. Při shodě bodů bude rozhodovat počet lepších umístění 

ze všech kol VC, při další shodě pak umístění v posledním kole VC.  

9. Superfinále 

- Superfinále je dobrovolný doprovodný program soutěží VCČB a je odděleno od její základní části. 

- Pořadatel si pro superfinále může stanovit libovolná pravidla, které závodníkům předem sdělí. 

- V superfinále nelze dosáhnout rekordu VCČB. 

10. Rekordy VCČB 

- Rekordu VCČB lze dosáhnout v základní části soutěží, které jsou zařazeny do seriálu VCČB a jsou měřeny 

elektronickou časomírou. 

- Rekordy se rozlišují zvlášť pro kategorii mužů a žen, a zvlášť pro sklopné a nástřikové terče.  

- Do tabulky rekordů VCČB se počítají i výkony družstev s půjčeným závodníkem. Tato skutečnost bude u 

daného výsledku uvedena. 

- Výjimku z prvního bodu tvoří soutěže z roku 2020, konkrétně Hrdějovice, Malešice a Hosín, které proběhly 

dle pravidel VCČB.  Výkony z těchto soutěží do tabulky počítány jsou. 

- Rekordy VCČB eviduje OORS a aktuální tabulka je k dispozici na portále: www.hasicskasoutez.cz/ligy/vccb/ 

 

http://www.hasicskasoutez.cz/ligy/vccb/
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11. Podmínky pro pořadatele 

- Hlavní rozhodčí budou nominováni OORS, ostatní rozhodčí si pořadatel VC zajistí sám. OORS pořadatelům 

předá seznam rozhodčích, kteří jsou proškoleni na Dodatky pravidel pro VCČB. 

- Pořadatel je před datem své soutěže povinen být aktivní na kontaktech, uvedených na úvodní stránce. 

- Pořadatel je při sepsání startovní listiny povinen respektovat elektronickou rezervaci na portále 

hasicskasoutez.cz, a to jak rezervace na začátku startovní listiny, tak i na jejím konci. Družstva přihlášená 

dodatečně tedy mohou být ve startovní listině umístěna pouze na volné místo. (např. ne na poslední, pokud 

si nějaký tým již zarezervoval poslední místo) 

- Jakákoli změna oproti elektronické rezervaci (dodatečné přihlášení, prohození pořadí po domluvě družstev, 

atd.) musí být dostatečně včas nahlášena soutěžícím. 

- Pořadatel je povinen proškolit všechny rozhodčí v pravidlech, kterými se řídí VCČB. 

- Startovné na soutěžích VC bude maximálně 300 Kč za družstvo. 

- Pořadatel zajistí v místě konání zdravotní službu. 

- Na soutěži budou k dispozici vytištěné Dodatky pravidel pro VCČB a Pravidla požárního sportu z r. 2018. 

- Prostor pro soutěž musí být ohraničen. 

- Pokyny startéra musí být dostatečně hlasité. 

- Káď musí být bez ostrých hran a vnitřek nádrže bez překážek. 

- Při soutěži na sklopné terče se káď nedoplňuje, při nástřikových terčích ano. 

- Soutěže VCČB probíhají na jednu základnu. Nejprve startuje kategorie mužů, poté kategorie žen. 

- Při postavení dvou drah odstartují nejprve všechny pokusy jedné kategorie v první dráze a teprve poté 

následuje druhá kategorie v dráze druhé. V případě použití jedné sady terčů budou tyto při střídání kategorie 

vhodně přemístěny pro přímočarý běh od základny a zároveň k této základně natočeny kolmo. Výjimku tvoří 

pouze sportoviště nemající délku pro kolmou dráhu - zde budou alespoň natočeny terče.  

- Závěrečný nástup s vyhlášením výsledků musí být zahájen do 30ti minut od posledního útoku. 

- Veškeré dotazy týkající se průběhu soutěže bude zodpovídat velitel soutěže. 

12. OORS pro zkvalitnění soutěží VCČB doporučuje pořadatelům dle jejich možností: 

- Po oficiální části soutěže uspořádat finále pro nejlepší družstva. 

- V ose trati vyznačení značek po 18 m od čáry stříkání (3x pro 2B a 4x 3B). Značky pevně spojené se zemí a 

nepřenosné, v úrovni terénu – kus hadice v reflexním provedení (oranžová nebo žlutá cca 30cm s hřebíkem, 

vyznačené značky sprejem apod.) 

- V okolí základny důkladně zpevnit povrch – minimálně pevný koberec. 

- Pořídit ze soutěže kamerový záznam a poté jej nahrát na portál YouTube pod názvem: 

“VCČB 2018 – místo datum“ (př.: VCČB 2018 – České Budějovice 29.9.) 


