
ZÁPIS 

ze schůzky Velké ceny Ústeckoorlicka 

Místo konání: pohostinství pod hradem Lanšperk 

Datum: 7. 12. 2018 

 

Body jednání: 1. Návrhy na změnu pravidel radou VCÚ 

 2. Kalendář soutěží pro rok 2019 

 3. Diskuse a návrhy na změnu pravidel zástupci soutěžních družstev a pořadatelů 

 

Na schůzce bylo přítomno 16 zástupců družstev a pořadatelů. 

 

1. Návrhy na změnu pravidel radou VCÚ 

1.1. Návrh na centrální přihlašování na všechny závody přes web firesport.eu. O případném 

zakotvení do pravidel a jeho znění se dořeší na jarní schůzce rady VCÚ a rozhodčích. 

PRO: 16 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

2. Kalendář soutěží pro rok 2019: 

  25. 5. 2019 Záchlumí 

  1. 6. 2019 Horní Třešňovec – společně s VČHL 

  2. 6. 2019 Bystřec – společně s VČHL 

  8. 6. 2019 Mladkov – okresní kolo 

  22. 6. 2019 Černovír 

  30. 6. 2019 Nepomuky – společně s VČHL 

  31. 8. 2019 Brandýs nad Orlicí 

  7. 9. 2019 Lanškroun 

  8. 9. 2019 Lanšperk 

  14. 9. 2019 Nekoř 

 

3. Diskuse a návrhy na změnu pravidel zástupci soutěžních družstev a pořadatelů 

3.1. Byl vznesen dotaz zda bude možné pronajmout na další rok časomíru z Černovíra.  

  Zajištění časomíry je na každém pořadateli a je jen na něm, kde si ji objedná. 

3.2.  Byl vznesen dotaz na způsob pořádání slavnostního vyhlášení VCÚ s tím, že se pořadatel 

přihlásí na poslední chvíli nebo vůbec. Není dostatečně důstojné vyhlašovat výsledky na 

posledním kole VCÚ, ale slavnostnějším způsobem. 

  Pro pořádání závěrečného vyhlášení se musí přihlásit pořadatel, když se nikdo 

nepřihlásí nelze nikoho do pořádání nutit. 

3.3.  Byl vznesen dotaz, zda bude okresní kolo součástí VCÚ za stejných podmínek jako 

v uplynulé sezóně. Po diskuzi byla navržena změna pravidla o bodování okresního kola: 

okresní kolo zachovat, bodovat pouze požární útok za předpokladu účasti na všech 

disciplínách okresního kola. 

PRO: 10 PROTI: 5 ZDRŽEL SE: 1 

 



Do pravidel se dále doplní výjimka na okresní kolo – nebude použit pouze vlastní materiál 

(zejména stroj). 

 

Přesné znění pravidla se dořeší na jarní schůzce rady VCÚ a rozhodčích. 

3.4. Byl vznesen dotaz na bodování družstev při souběhu soutěží VCÚ a VČHL, zejména 

„vybírání“ bodů družstvy, která se VCÚ pravidelně nezúčastňují. Návrh nového pravidla: Do 

VCÚ se budou bodovat pouze družstva z okresu Ústí nad Orlicí. 

PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 

 

Přesné znění pravidla se dořeší na jarní schůzce rady VCÚ a rozhodčích. 

3.5. Byl vznesen dotaz na možné zvýšení startovného na 250 Kč a způsobu přihlašování do 

soutěží spojených s VČHL (pouze jedna přihláška dle pravidel VČHL) a možnosti při 

závěrečném nástupu provádět pouze jedno vyhlášení za obě ligy. 

Tento bod se bere na vědomí a jeho finální úprava se dořeší na jarní schůzce rady VCÚ a 

rozhodčích. 

3.6. Byl vznesen dotaz na pravidlo o předčasném odjezdu a možnosti jeho uplatnění na 

okresním kole. 

Tento bod se bere na vědomí a jeho finální úprava se dořeší na jarní schůzce rady VCÚ a 

rozhodčích. 

3.7. Byl vznesen návrh na změnu pravidla 9.4. ve znění: Závěrečného nástupu se musí účastnit 

všechna bodující družstva po celou dobu jeho trvání v minimálním počtu 4 zástupců. Pro 

převzetí výsledkové listiny a případných cen vystoupí družstvo v minimálním počtu 4 

zástupců v jednotné ústroji (dresy, pracovní stejnokroj, stejné soupravy…). Chování družstva 

během nástupu nesmí narušovat reprezentativní provedení závěrečného nástupu. Při 

nedodržení tohoto pravidla nebudou družstvu připsány získané body na soutěži. Toto 

pravidlo se nevztahuje na soutěžní družstva pořádajícího sboru. 

PRO: 2 PROTI: 14 ZDRŽEL SE: 0 

3.8. Při diskusi o předchozím bude se všichni shodli, že by do pravidla 9.4 měl být přidán 

dodatek o slušném chování na závěrečném nástupu, jak je to citováno v bodě 3.7. 

Tento bod se bere na vědomí a jeho finální úprava se dořeší na jarní schůzce rady VCÚ a 

rozhodčích. 

3.9. Byl vznesen dotaz na pravidlo 9.10 – Při závěrečném vyhodnocení si pro finanční ceny 

družstva přijdou nejméně v pěti zástupcích. Pokud ne, bude finanční částka vrácena na 

konto VCÚ a přidána k prostředkům na následující rok. Jak je možné, že toto na slavnostním 

vyhlášení nebylo dodrženo. 

 Při přípravách závěrečného vyhlášení došlo k nedorozumění mezi RVCÚ a OSH, které na 

vyhlášení dodávalo poháry a organizovalo rozdělování finančních prostředků. Z diskuse 

vyplynulo, že by se toto pravidlo mělo zrušit. 

Tento bod se bere na vědomí a jeho finální úprava se dořeší na jarní schůzce rady VCÚ a 

rozhodčích. 

3.10. Byl vznesen dotaz na úpravu pravidla 5.8. o protestech. Mělo by se změnit jako je to 

v pravidlech požárního sportu – bez finanční částky a podáno ústně ne písemně. 

 Po vysvětlení tohoto pravidla zástupci rozhodčích a vysvětlení problému nových pravidel 

požárního sportu se bere na vědomí, že se tento bod nebude měnit. 



3.11. Byl vznesen dotaz na formulaci pravidla 10.18. Tento bod se bere na vědomí a jeho finální 

úprava se dořeší na jarní schůzce rady VCÚ a rozhodčích. 

3.12. Byl vznesen dotaz na pravidlo 10.21, proč bylo toto pravidlo loni přesunuto z práv RVCÚ do 

povinností, když se stejně nevyužívá. Tento bod se bere na vědomí a pravidlo 10.21 bude 

opět přesunuto do práv RVCÚ. 

3.13. Byla představena nabídka společnosti HS Media, která zastupuje pivovar Litovel a další 

firmy, o sponzoringu ligy značnou finanční částkou. Podmínkou sponzorství je na všech 

kolech VCÚ čepování piva Litovel, Holba nebo Zubr a jejich propagace. Nabídka pro 

pořádající sbory je zvýhodněná akce na koupi sudového piva a nealka 4 + 1 zdarma, dodání 

kelímků k zakoupeným sudům, propůjčení chlazení, slunečníků, stánků a cen pro soutěžící. 

V případě souhlasu bude vybrán centrální dodavatel pro celou ligu, u kterého si jednotliví 

pořadatelé budou objednávat. Dále firma nabízí mediální propagaci formou spolupráce 

s Orlickým Deníkem a jeden závod VCÚ bude vybrán natočen a zařazen do Sportu 

v regionech České televize. 

 Tento bod se bere na vědomí. RVCÚ bude kontaktovat všechny pořadatele, kteří se 

nezúčastnili schůzky, o této nabídce. Do ledna by se mělo rozhodnout, jestli budou 

pořadatelé souhlasit a OSH podepíše tuto smlouvu. 

3.14. Byl vznesen dotaz na finanční ohodnocení kategorie veteránů a veteránek na závěrečném 

vyhodnocení. Tento bod se bere na vědomí a jeho finální úprava se dořeší na jarní schůzce 

rady VCÚ a rozhodčích. 

 

 

 

Rada VCÚ 7. 12. 2018 


