
Brněnská liga mladých hasičů 
Cílem pořádání soutěže „Brněnská liga mladých hasičů“ (dále také jako „liga“) je zkvalitnění přípravy jednotlivých 
sborů pro účast na hasičské hře PLAMEN a celkový rozvoj hasičského hnutí ve městě Brně výchovou od nejmladších 
členů SH ČMS. Cílem je také vzájemné setkávání dobrovolných hasičů v rolích rozhodčích nebo vedoucích kolektivů, 

tak aby se hasiči ve městě Brně navzájem znali a mohli tak lépe spolupracovat i v případě akutních situací. Liga 

je organizována pro mladé hasiče. 

 

Čl. I 
Základní údaje a pojmy 

 

(1) Brněnská liga mladých hasičů je organizována pro všechna družstva mladých hasičů, která jsou registrována 
u Okresního sdružení hasičů Brno-město (dále také jako „OSH“), jenž je orgánem SH ČMS. Současně se jednotlivých 
soutěží mohou účastnit všechna družstva mladých hasičů (i mimo okres Brno-město), ale do Brněnské ligy mladých 
hasičů budou započítávána pouze družstva mladých hasičů registrována u OSH Brno-město a řádně přihlášená 
v souladu s níže uvedenými pravidly. 

 

(2) Soutěžním ročníkem je období od 1. září daného roku do 30. června roku následujícího (liga kopíruje jednotlivý 
školní rok). 
 

(3) Vyhlašovatelem ligy je OSH Brno – město jako okresní orgán SH ČMS. 

 

(4) Soutěžním kolem jsou samostatné soutěže, které pořádají a zajišťují jednotlivé Sbory dobrovolných hasičů, jako 

pobočné spolky SH ČMS (dále také jako „SDH“). 

 

(5) Pořadatelem je SDH, které pořádá dané soutěžní kolo (vlastní pohárovou soutěž). 

 

Čl. II 
Organizace soutěže 

 

(1) Jednotliví pořadatelé nahlásí termíny svých soutěžních kol do ligy plánovaných na podzim nejpozději do 31. srpna 

aktuálního kalendářního roku a termíny svých kol plánovaných na jaře nejpozději do 31. ledna aktuálního 
kalendářního roku. Pořadatelé přihlásí jednotlivá soutěžní kola Okresní odborné radě mládeže OSH (dále také jako 

„OORM“) prostřednictvím elektronické přihlášky: https://forms.gle/j9JyMVZX3dmBniV17. Jednotlivé soutěžní kolo 
bude zařazeno do ligy, jestliže bude splňovat níže uvedená pravidla ligy. Součástí přihlášení soutěžních kol je 

uvedení předpokládaných disciplín a kategorií soutěžících, pro které jsou určeny, a to v souladu se Směrnicemi hry 

Plamen a Směrnicemi pro celoroční činnost dorostu. OORM přihlášená soutěžní kola zapracuje do plánu činnosti 
OSH Brno-město (kalendář akcí) prostřednictvím kanceláře OSH. 

 

(2) OORM zpracuje kalendář plánovaných akcí jako plán termínů soutěžního ročníku ligy za mládež a předloží jej 
výkonnému výboru OSH k zařazení do plánu práce. Po zapracování do plánu práce kancelář rozešle plán termínů 
soutěžního ročníku do všech SDH v okrese Brno-město. 
 

https://forms.gle/j9JyMVZX3dmBniV17


(3) Přihlášení soutěžních družstev do ligy provedou jednotlivá SDH rovněž vyplněním elektronické přihlášky: 

https://forms.gle/Rkk6nAiXKTuXAqyG9. Termín pro přihlášení družstev do ligy pro aktuální soutěžní rok je vždy do 

prvního soutěžního kola. Dodatečné přihlášení družstev je možné po domluvě s OORM. 

 

Čl. III 

Průběh soutěže 

 

(1) Pořadatel si zajistí rozeslání propozic soutěžního kola do jednotlivých SDH nejpozději 7 dní před konáním soutěže. 
 

(2) Propozice soutěžního kola musí obsahovat alespoň: 

(a) všechny změny, kterými se liší od platných Směrnic hry Plamen a Směrnic pro celoroční činnost 
dorostu, 

(b) informaci, zda je zajištěno občerstvení. 
 

(3) Pro soutěžní kolo zařazené do ligy musí pořadatel zajistit: 
(a) alespoň jednoho kvalifikovaného rozhodčího s platným osvědčením SH ČMS, 
(b) sociální zařízení (toaleta a přístup k umyvadlu s tekoucí vodou), 

(c) prostředky první pomoci pro případ úrazu a zdravotníka soutěžního kola, který bude označen 
a současně představen na poradě vedoucích družstev MH před začátkem soutěžního kola, 

(d) odeslání výsledků soutěžního kola nejpozději do jednoho týdne ode dne konání 
na e-mail: oormbm@seznam.cz. 

 

(4) Určení příslušnosti do věkové kategorie soutěžících se řídí podle platné tabulky v souladu se Směrnicemi hry 
Plamen a Směrnicemi pro celoroční činnost dorostu (uvedené na stránkách www.dh.cz). 

 

(5) Řádní členové SH ČMS (mladí hasiči) jsou pojištěni pro případ úrazu na akcích pořádaných SH ČMS. 

 

Čl. IV 

 Disciplíny 

 

(1) Jednotlivá soutěžní kola se řídí platnou Směrnicí hry Plamen nebo Směrnicí pro celoroční činnost dorostu (v době 
pořádání soutěže), přičemž pořadatel je oprávněn soutěž spadající do ligy upravit odlišně od směrnic uvedených 
v tomto odstavci, pokud tuto úpravu oznámí podle odstavce čl. III. odst. 2.  Pořadatel zajistí srážecí nebo nástřikové 
terče s elektronickou časomírou. Pro kategorii mladší se použijí srážecí terče, případně nástřikové s upraveným 
množstvím vody na 5 l. 
 

(2) Do ligy lze přihlásit: v kategorii mladší a starší žáci musí být přihlášen vždy požární útok, ale je možné přihlásit 

i další disciplínu (soutěž musí být vyhodnocena jako celek), u kategorie dorostenci je možná libovolná disciplína 
(požární útok, dovednostní soutěž, aj.) za podmínek stanovených v předchozím odstavci. 
 

(3) Do ligy nelze přihlásit: halové soutěže nebo pouze uzlové štafety. Dále nelze přihlásit soutěž, která 
je zaregistrována už v jiné ligové soutěži či v jiném okrese. 

 

https://forms.gle/Rkk6nAiXKTuXAqyG9
mailto:oormbm@seznam.cz
http://www.dh.cz/


Čl. V 

Hodnocení 
 

(1) Průběžnou evidenci, zveřejňování výsledků a hodnocení celkových výsledků za celý ročník soutěže zajišťuje OORM.  

 

(2) Hodnocení: body budou přiděleny podle počtu celkově přihlášených družstev do ligy (nikoliv na jednotlivou 
soutěž) a současně v souladu se Směrnicí hry Plamen nebo Směrnicí pro celoroční činnost dorostu budou 

za jednotlivé závody přiděleny body podle pořadí, tedy 1. místo = 1 bod, 2. místo = 2 body, 3. místo = 3 body, ……. 
 

(3) Pokud se družstvo, které je přihlášené do ligy, jednotlivého závodu nezúčastní, získá za tento závod počet bodů, 
který se rovná počtu celkově přihlášených družstev do ligy za daný školní rok zvýšený o jedničku (tedy v lize bude 
pro daný školní rok přihlášených celkem 10 družstev, družstvo tedy dostane 11 bodů, pokud na soutěž nepřijede). 

 

(4) Družstva přihlášená do Brněnské ligy mladých hasičů jsou povinna zúčastnit se alespoň poloviny soutěžních kol 
z celkového počtu soutěžních kol Brněnské ligy mladých hasičů zaregistrovaných v daném ročníku do Brněnské ligy 
mladých hasičů. V opačném případě budou z Brněnské ligy vyřazeni. 

 

(5) Družstvo s nejmenším počtem bodů vyhrává. 
 

(6) Při rovnosti bodů bude rozhodovat větší počet lepších umístění daného družstva v soutěžních kolech ligy za daný 
soutěžní ročník. 

 

(7) Pokud soutěžní družstvo nesplní podmínky těchto pravidel, může být diskvalifikováno v konkrétním soutěžním 

kole. Pokud nesplní podmínky opakovaně, může mu být ze soutěžního ročníku vyloučeno zcela. 

 

(8) Diskvalifikaci za soutěžní kolo či vyloučení pro celý soutěžní ročník může navrhnout pořadatel (pro jednotlivé 
soutěžní kolo), kvalifikovaný rozhodčí (pro jednotlivé soutěžní kolo) nebo člen OORM.  

 

Čl. V 

Práva a povinnosti soutěžních družstev nebo kolektivů 

 

(1) Jednotlivý kolektiv SDH je oprávněn do ligy v jedné kategorii přihlásit více družstev. Jednotlivá družstva musí být 
v názvu odlišena, a to v souladu se Směrnicí hry Plamen nebo Směrnicí pro celoroční činnost dorostu (např.: Slatina 

A, Slatina B, aj.). Po celý soutěžní ročník (ve všech soutěžních kolech) bude družstvo identifikováno pod tímto 
označením stejně. Název družstva nemůže být zcela smyšlený. Název družstva musí obsahovat název SDH, který 

dané družstvo registroval do Brněnské ligy mladých hasičů. 
 

(2) Každé družstvo, které se zapojí do ligy, musí mít řádně registrované členy (průkaz s aktuální fotkou a zaplacené 
členské příspěvky). V případě, že v rámci namátkové kontroly průkazek nebude splněna podmínka tohoto 

odstavce, družstvo nebude v daném závodu zahrnuto do vyhodnocení ligy a bude se na něj pohlížet, jako by se ligy 

v tomto soutěžním kole nezúčastnilo. 
 

(3) Nejvýše dva registrovaní mladí hasiči mohou soutěžit v jeden den dvakrát, a to v libovolných kategoriích, které 
odpovídají jejich věku v souladu se Směrnicí hry Plamen nebo Směrnicí pro celoroční činnost dorostu a všech jejich 

dodatků, tzn. mladší žák může doplnit kategorii starší žáci (nikoliv obráceně), starší žák úměrně svému věku 
kategorii dorosteneckou. 

 



(4) Pro případ úrazu jsou mladí hasiči jakožto řádní členové pojištěni. 
 

Čl. VI 
Práva a povinnosti vč. odpovědnosti pořadatele (pořádajícího SDH) 

 

(1) Pořadatel organizuje a řídí soutěžní kolo na svoji odpovědnost, a to včetně odpovědnosti za újmy třetích osob. 

Pořadatel odpovídá za újmu, která mu může vzniknout v souvislosti s konáním soutěžního kola. 
 

(2) V případě nesplnění podmínek stanovených v těchto pravidlech ligy může být soutěž pořádaná SDH vyřazena z ligy. 

 

(3) Pořadatel je povinen soutěžní kolo pojistit na škody způsobené třetím osobám. 

 

Čl. VII 
Vyhlašovatel zajišťuje 

 

(1) Prostřednictvím OORM zajišťuje průběžné hodnocení ligy a pravidelně o výsledcích informuje jednotlivá SDH. 
 

(2) Zajišťuje věcné ceny a diplomy pro celkové vyhlášení výsledků soutěžního ročníku nákupem z vlastního rozpočtu, 
finanční částku pro nákup schvaluje výkonný výbor OSH Brno-město. 

 

(3) Vyhlášení výsledků soutěžního ročníku ligy prostřednictvím OORM proběhne pouze, pokud se uskuteční minimálně 
3 soutěže v daném ročníku Brněnské ligy.  OORM předá ocenění na posledním soutěžním kole v daném soutěžním 
ročníku.  

 

Čl. VIII 
Závěrečná ustanovení 

 

(1) Nové znění pravidel Brněnské ligy mladých hasičů bylo projednáno na schůzi OORM dne 14. 6. 2022. 

 

(2) Pravidla Brněnské ligy mladých hasičů schválil výkonný výbor OSH Brno-město dne 6. 9. 2022. 

 

(3) Nové znění pravidel Brněnské ligy jsou platná a účinná od 7. 9. 2022. 

 

   za OSH Brno-město:    za OORM Brno-město: 

 

……………………………………..     …………………………………….. 
 Ing. Martin Elstner, Ph.D.                                                                                  Klára Šikulová                         

               starosta OSH Brno - město                                                                       náměstkyně starosty OSH  
                                                                                                                                   vedoucí OORM Brno - město 


