
 
 

 

1.ročník  
„Ligy Moravské hasičské jednoty v disciplínách TFA“ 

 

 

Prezidium Moravské hasičské jednoty vyhlašuje 1. ročník „Ligy Moravské hasičské jednoty 

v disciplínách TFA“ (nejtvrdší hasič přežije). Uvedený ročník se bude konat v období 

kalendářního roku 2016, kdy bude sestaven z jednotlivých soutěží, zaměřených na plnění 

disciplín v duchu TFA, které budou pořádány hasičskými sbory Moravské hasičské jednoty. 

Hodnocení ligy MHJ bude provedeno v souladu s níže uvedenými pravidly, která jsou pro 

všechny soutěžící závazná. 

 

Stanovená pravidla pro konání 1. ročníku ligy MHJ 
 

Článek 1.(liga) 

1. Liga Moravské hasičské jednoty v disciplínách TFA (dále jen liga MHJ) se skládá z několika 

dílčích soutěží (dále jen dílčí soutěže), které jsou na sobě nezávislé. 

2. Liga obsahuje kategorie: muži do 35 let a muži nad 35 let, ženy a dorost. 

3. Webový portál ligy, na kterém budou uveřejňovány veškeré informace týkající se ligy 

(pravidla, registrace, výsledky) a jednotlivých soutěží (propozice, kontakt) se nachází na 

adrese http://www.mhj.cz/ 

4. Vyhlášení výsledků ligy bude provedeno na poslední soutěži ligy a to 15. října 2016 v 

Zastávce. 

5. Registrací své soutěže se pořadatel, nebo soutěžící registrující se do ligy, zavazuje dodržovat 

pravidla ligy uveřejněná na tomto portálu. 

6. Pořadatel ligy MHJ předá seznam přihlášených soutěžících všem pořadatelům dílčích soutěží 

nejpozději týden před konáním první dílčí soutěže, zařazené do ligy MHJ.  

7. Soutěžící, kteří se nepřihlásí do celkového hodnocení v rámci ligy MHJ se mohou účastnit 

kterékoliv dílčí soutěže v disciplínách TFA s tím, že nebudou v rámci ligy hodnoceni. 

8. V rámci celkového hodnocení ligy MHJ budou vyhodnocena první tři místa v každé kategorii. 

Soutěžící, kteří se umístí na prvních třech místech v dané kategorii, obdrží cenu určenou pro 

danou kategorii. Na ceny v rámci hodnocení ligy MHJ není právní nárok. 

9. Pořadatel ligy MHJ si vyhrazuje právo měnit podmínky hodnocení a to vzhledem 

k okolnostem, vzniklých při konání celého ročníku soutěže (např. zrušení dílčí soutěže a 

podobně). 

 

 

 



 
 

Článek 2. (soutěže) 

a. Organizační zabezpečení soutěží je plně v kompetenci jejich pořadatelů. 

b. Pro zařazení soutěže do ligy musí pořadatel splnit následující kritéria: 

1. V propozicích uveřejnit kontaktní informace (e-mail, tel.) pořadatele soutěže. 

2. Pořadatel zajistí zdravotnickou službu v místě soutěže.  

3. V propozicích uveřejnit popis tratě. 

4. V propozicích zřetelně vyznačit kategorie, které se budou započítávat do ligy. Pokud 

má soutěž více mužských nebo ženských kategorií do ligy se zařazuje ta fyzicky 

náročnější. Maximálně však jedna mužská, jedna ženská kategorie a kategorie 

dorostu. 

5. Během soutěže musí pořadatel umožnit partnerům ligy, pokud o to projeví zájem, 

jejich propagaci, která nenaruší chod a organizaci soutěže. 

6. Do týdne po skončení soutěže zaslat výsledkovou listinu (ve formátu určeném na 

webu ligy) organizátorům ligy pro zpracování výsledků.  

c. Registrace jednotlivých soutěží je dobrovolná, bude prováděna elektronicky, a to na email 

pořadatele ligy (info@mhj.cz). Přihlášení do ligy MHJ bude obsahovat propozice dílčí 

soutěže, kontaktní údaje na hlavního pořadatele dílčí soutěže, přihlášku na dílčí soutěž. Tyto 

podklady budou sloužit jak pro komunikaci s pořádající organizací dílčí soutěže, tak ke 

zveřejnění na webu Moravské hasičské jednoty pro účely přihlášení na uvedenou soutěž. 

d. Pořadatel dílčí soutěže je povinen zaslat nejpozději do sedmi dnů po ukončení soutěže 

kompletní výsledkovou listinu, která bude následně použita a zveřejněna k průběžnému 

hodnocení ligy MHJ na webu Moravské hasičské jednoty.  

e. Po zaregistrování soutěže pořadatelem bude rozhodnuto o jejím zařazení do ligy. Rozhodnutí 

učiní organizátoři ligy na základě výše uvedených kritérií. Pořadatel bude informován o 

rozhodnutí nejpozději do 14. dnů od zaslání registrace soutěže do ligy MHJ. 

f. Termín ukončení registrace jednotlivých soutěží bude 18. dubna 2016. 

g. Pořadatelé dílčích soutěží si vyhrazují právo na úpravu trati v den závodu (před započetím 

závodu) s ohledem na počasí a jiné nastalé náhlé okolnosti. 

Článek 3. (soutěžící) 

1. Závodníci a závodnice (dále jen soutěžící) se do ligy registrují dobrovolně a bezplatně na 

webovém portálu ligy.  

2. Závodníci podepíší a odevzdají u prezentace jednotlivých soutěží „čestné prohlášení o 

zdravotní způsobilosti k soutěži“. 

3. Termín ukončení registrace soutěžících pro zařazení do hodnocení ligy je  30. dubna 2015. 

 

 

 

 



 
 

4. Hodnocení jednotlivých soutěžících bude provedeno následovně: 

 Z každé soutěže obdrží soutěžící bodové ohodnocení odpovídající pořadí, na kterém se 

umístil/a mezi soutěžícími ligy v dané soutěži. 

 

 

 

 

 

 

Celkový počet bodů každého závodníka je dán součtem bodů ze tří nejlépe bodově 

ohodnocených soutěží. 

a. V příslušné kategorii vyhrává soutěžící s nejvyšším počtem dosažených bodů. 

b. Pokud by nastala shoda na prvních třech místech v jedné z kategorií, bude proveden 

na poslední soutěži ligy rozstřel mezi příslušnými soutěžícími. 

c. Pokud soutěžící neabsolvuje dvě a více soutěží, nebude v lize zařazen. 

Doplňující informace 

  Při podání protestu nebo odvolání bude složena finanční částka (kauce) ve výši 500 Kč, v případě 

uznání protestu bude kauce vrácena, v opačném případě propadá pořadateli. 

  Protest či odvolání se podává k hlavnímu rozhodčímu jen písemnou formou na předepsaném 

formuláři do 15 minut po ukončení pokusu.  
 

 

 

 

V Zastávce dne 14.3.2016.                                                                Zdeněk Milan v.r. 

                                                                                                             prezident MHJ 

Umístění Body Umístění  Body 

1 100 11 69 

2 95 12 68 

3 90 13 67 

4 85 14 66 

5 80 15 65 

6 78 16 64 

7 76 17 63 

8 74 18 62 

9 72 19 61 

10 70 20 60 


