
Sbor dobrovolných hasičů Mošnov si Vás tímto dovoluje pozvat na 

soutěž  

„O putovní pohár starosty obce 

Mošnov“  
a zároveň XIV. kolo MSL 

Datum: 22.8. 2015 

Zahájení soutěže: 12 hodin 

Místo: hřiště TJ Mošnov 

Disciplína: požární útok, 2B 

Pravidla: dle pravidel MSL 2015, (více na www.msliga.info) 

Časomíra: elektronická, terče sklopné (firma Knězek) 

Povrch: travnatý, náběh (10m) a kolem základny asfalt 

Kategorie: muži, ženy 

Startovné: 100,- Kč 

 

Tradičně budou najednou startovat dvě družstva současně na dvou paralelních dráhách. Soutěž bude 

probíhat dvoukolově, přičemž ve druhém kole si startující družstva vymění dráhy. Do celkového 

hodnocení se bude počítat lepší dosažený čas v jednom z kol. Do soutěže je možné se přihlásit do 

posledního startujícího družstva. Takto přihlášenému družstvu bude umožněn pouze jeden start a 

volba tratě je výhradně v pravomoci pořadatele. V druhém kole nebude možné přehození 

startovního pořadí!!!  
 

Startovní pořadí je možno rezervovat dopředu na diskuzi www.msliga.info , nebo na tel. 

605 567 288 (Karel Charvát). Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu startovního pořadí.  

 

Ceny: 
muži:          ženy: 

 
1. místo  1500,- Kč + putovní pohár + pohár  1. místo 1000,- Kč + pohár 

2. místo  1200,- Kč + pohár    2. místo   800,- Kč + pohár 

3. místo  1000,- Kč + pohár    3. místo   500,- Kč + pohár 

4. místo               800,- Kč     4. místo   300,- Kč 

5. místo   600,- Kč     5. místo   200,- Kč 

6. místo   400,- Kč      

7. místo    300,- Kč 

8. místo   200,- Kč 

9. – 10. místo     100,- Kč 

+1.-5. místo věcná cena      +1.-4. místo věcná cena 

+cena za nejlepší sestřik soutěže v kategorii muži i ženy 

+ věcná cena pro první neligové družstvo mužů a žen 

 

 
Velitel jednotky        Starosta SDH Mošnov 
Pavel Klečka    www.mosnov.cz/hasici  Boris Pagáč 



Výňatek některých důležitých bodů z pravidel MSL 2015: 
 

• Při druhém kole soutěže, nebo opakovaném pokusu musí družstvo nastoupit ve složení 6+1 (u žen 

5 +2) 

 

Výklad pravidla: 

 

V obou kolech musí vždy nastoupit v družstvu mužů 6 stejných závodníků, v družstvu žen 5 

stejných závodnic, při porušení tohoto pravidla je družstvo diskvalifikováno. 
 

• Soutěžní družstvo mužů a veteránů si může půjčit maximálně 1 člena z jiného družstva (to platí i 

pro neligová družstva), který smí soutěžit za jiné družstvo v dané kategorii pouze jednou 

(maximálně) může startovat 2x v soutěži) a musí mít oblečen dres svého mateřského týmu. 

Ligovému družstvu mužů a veteránů se v případě půjčení závodníka snižuje na daném ligovém kole 

bodový zisk o 3 body (v případě diskvalifikace nadále platí 0 bodů). Za družstvo žen nesmí běžet 

muž, ženské soutěžní družstvo si může půjčit maximálně 2 členy z jiného družstva (to platí i pro 

neligová družstva), kteří smí soutěžit za jiné družstvo pouze jednou (maximálně může startovat 2x v 

soutěži) a musí mít oblečen dres svého mateřského týmu. Ligovému družstvu žen se v případě 

půjčení závodnice snižuje na daném ligovém kole bodový zisk o 2 body za každou půjčenou 

závodnici (v případě diskvalifikace nadále platí 0 bodů).  

 

 

Výklad pravidla: 

 

Půjčený/á závodník/ce může běžet maximálně dvakrát v jednom kole, při porušení tohoto 

pravidla je družstvo diskvalifikováno. Skutečnost o zapůjčení závodníka/ce musí být 

nahlášena při prezentaci družstva a musí být vyznačena ve startovní listině. Odečet bodů za 

zapůjčení závodníka\ce 3b\2b je platný na celou soutěž (ne pro jednotlivá kola) 
 

• Diskvalifikace družstva je platná pro jedno konkrétní kolo soutěže 

 

Výklad pravidla: 

 

Pokud bylo družstvo diskvalifikováno za porušení pravidel například v prvním kole, je tato 

diskvalifikace platná pouze pro toto kolo. Jakmile dokončí útok v kole druhém, bude se do 

konečných výsledku počítat tento čas. 


