Soutěžit se bude ve třech kategoriích a jedné spojené:
Dorostenci 15-17 let (roč. 2007-2005*)
Dorostenky 15-17 let (roč. 2007-2005*)
Muži 18-34 let (roč. 2004-1988)
Muži nad 35 let (roč. 1987 a starší)
Ženy 18 a více let (2004 a starší)
Týmy 2 + 1 (muži 2x 18-34 let a 1x nad 35 let)
Závodníci mladší 18 let musí mít písemné svolení od rodičů, které je potřeba si stáhnout při registraci
a přivést na závody! Všichni závodníci musí být členové SDH a *v den závodu jim musí být minimálně
15 let! Kategorie mužů se budou rozlišovat dle ročníku narození závodníka viz výše.
Pro rok 2022 se počítá s novou výzvou směřovanou na výjezdové hasiče a ty, kteří se nebojí. Tou
novinkou je kategorie týmů, kde si ty nejlepší týmy na konci série odvezou zajímavé vybavení, které
upotřebí například u zásahu. Počet členů v týmu není nijak omezený a z každého závodu se budou počítat
body nejlepším 2 mužům do 35 let a jednomu nad 35 let z daného SDH (jen SDH Ústeckého kraje)

Pro ročník 2022 se počítá se 7 koly:
02.04.2022 - 1. kolo – Ústí nad Labem – (okr. Ústí nad Labem) – nominační závod na MČR TFA
23.04.2022 - 2. kolo – Memoriál Jaromíra Honse o železného hasiče - Hostomice – (okr. Teplice) nominační závod na MČR TFA
25.06.2022 - 3. kolo – Hrobce – (okr. Litoměřice) - nominační závod na MČR TFA
09.07.2022 – 4. kolo – TFA města Verneřice (okr. Děčín) - nominační závod na MČR TFA
27.08.2022 - 5. kolo – VII. ročník soutěže O SRDCE KAMENNÉ DÁMY – Děčínský Sněžník (okr. Děčín)
17.09.2022 - 6. kolo – XIII. ročník závodu ocelový hasič – Libočany (okr. Louny)
08.10.2022 - závěrečné kolo – III. ročník Hazmburský hasič – Klapý (okr. Litoměřice)
První 4 kola ligy budou nominační pro MČR dobrovolných hasičů TFA (ne HZS ne podnikový hasiči), které se
uskuteční 1.10.2022 ve Štramberku. Postoupí na něj ti, kteří budou mít nejvíce bodů ze 3 svých nejlepších umístění,
které získali v těchto 4 kolech! V případě shodného počtu bodů bude rozhodovat pořadí ve 3. kole (Hrobce)...
Každému soutěžícímu se počítají body z 5 závodů, ve kterých dosáhl nejlepšího umístění a tím i počtu bodů

Registrace jde pouze elektronicky a je spuštěna pro všechny kola již nyní na www.pozarnisporty.cz
Počet míst je pro každý závod omezený, tak proto neváhejte na poslední chvíli!

Nutné vybavení určují pořadatelé jednotlivých soutěží, nicméně pro všechny kategorie platí (3. vrstvý
zásahový oblek, zásahová helma a zásahová obuv) ženy mohou místo zásahových bot použít
KOTNÍKOVOU obuv (ne sportovní) Dorostenci a dorostenky (PS II, sportovní obuv a sportovní přilba)
Pro ročník 2022 je možné na jednotlivých kolech vypůjčit po předchozí domluvě erární 3 vrstvý
zásahový oblek + zásahovou přilbu! (je určeno především pro hasiče, kde nejsou zásahové jednotky)

Každý pořadatel trať sestavuje sám dle svých nápadů a možností. V rámci ligy tak bude každý závod svým
způsobem unikátní. S tímto souvisí i to, že pořadatelé jednotlivých závodů si sami určují pravidla, takže
co může v jednom závodě být povoleno, to může být jinde zakázáno. Konkrétní podmínky budou vždy
v propozici závodu.

Bodovat se bude jednoduchým způsobem, každému pořadí připadne určitý počet bodů. Vítěz bude
ohodnocen 50 body, 2. – 47 b., 3. – 45 b., 4. – 42 b., 5. – 40 b., 6. – 38 b., 7. – 36 b., 8. – 34 b., 9. – 32 b.,
10. – 30 b., 11. – 28 b., 12. – 26 b., 13. – 24 b., 14. – 22 b., 15. – 20 b., 16. – 18 b., 17. – 16 b., 18. – 14 b.,
19. – 12 b., 20. – 10 b., 21. – 9 b., 22. – 8 b., 23. – 7 b., 24. – 6 b., 25. – 5 b., 26. – 4 b., 27. – 3 b., 28. – 2 b.,
29. – 1 b., každý další závodník, který dokončí závod dostane 1 bod.
V posledním závodě 08. 10. 2022 na Hazmburském hasiči se sečtou výsledky ze všech závodů a
po vyhlášení závodu se vyhlásí i výsledky ligy, kdy vítězové jednotlivých kategorií obdrží titul KRÁL a
KRÁLOVNA SEVERU. Ti nejlepší dostanou putovní pohár a věcné ceny od partnerů akce.
Při shodném počtu bodů jednotlivých závodníků bude rozhodovat pořadí z posledního závodu tedy
pořadí z Hamburského hasiče V případě, že by oba závodníci v posledním kole chyběli, rozhodne pak
lepší počet umístění.

Celková soutěž: Matěj Prošek matej.prosek@hasicovo.cz 773 747 139
Ústí nad Labem: Tomáš Mikšovský osh.usti.nl@centrum.cz 777 234 127
Hostomice: Jan Kapoun honza.kapoun@email.cz 774 663 954
Hrobce: Pavel Novák navaropn@seznam.cz 777 859 229
Verneřice: Štěpánka Šťastná sdh.vernerice@seznam.cz, 732 900 710
Děčínský Sněžník: Eva Horová kultura@mujilove.cz 732 832 470
Libočany: René Sádovský sadovsky.r@gmail.com 777 186 646
Klapý: Robert Viceník rovi1@centrum.cz 606 052 777

