
TFA PRAJZSKÁ LIGA 

Propozice 

 

 

 

Ligová kola Prajzské ligy v roce 2019: 

 
1. kolo: Šilheřovice   11. 5. 2019 

2. kolo: Hať      7. 9. 2019 

3. kolo: Bobrovníky   14. 9. 2019 

4. kolo: Bohuslavice   21. 9. 2019  – finále ligy, vyhlášení výsledků ligy. 

 

 

Podmínky účasti: 

 
1, Účastníkem Prajzské ligy v TFA se stává automaticky každý závodník, který bude soutěžit na  

    jakémkoliv závodu z výše uvedených. 

 
2, Prajzská liga je určena pro příslušníky HZS, členy JSDH, zaměstnance HZS podniků, členy SDH,  

    zahraniční závodníky a pozvané hosty. 

 

3, Závodníci mladší 18 let doloží písemný souhlas zákonného zástupce. Písemný souhlas bude  

    předložen při registraci na jednotlivé závody organizátorům závodu. 

 

4) Závodník soutěží na vlastní nebezpečí. Soutěže nejsou pojištěny. Pořadatel nenese zodpovědnost  

    za zdravotní stav závodníka a za případné komplikace při soutěži. 

 

5) Všichni startující musí být fyzicky a zdravotně způsobilí. Příslušníci HZS, členové JSDH musí mít 

     platnou lékařskou prohlídkou. Soutěžící musí být způsobilý pro práci ve výškách a nad volnou 

     hloubkou. 

 

 

Organizace: 

 
Liga je organizována zástupci jednotlivých soutěží: 

Ředitel ligy:   Miroslav Svoboda   JSDH Hať 

Rada ligy:   Lukáš Mučka    JSDH Šilheřovice 

                                       Ing. Zdeněk Janoš   JSDH Hať 

                                       Miroslav Balada   JSDH Bobrovníky 

                                       Ing. Adam Ryš    JSDH Bohuslavice 



 

Pořadateli jednotlivých závodů jsou příslušná SDH. 

 

Jednotlivé závody budou mít vypsány své propozice před konáním závodu a na místě konání závodu, 

kde bude upřesněno, uvedeno vybavení závodníka, kategorie závodu, popis trati, organizační 

záležitosti, časový harmonogram, vyhodnocení závodu, další informace k průběhu závodu, atd. 

Organizátoři si vyhrazují právo na změnu propozic (změna trati, …) před zahájením soutěže. 

 

 

Kategorie: 
 

1, Dorost:  15 - 17 let  

           - závodník musí být starší 15 let v den soutěže a nesmí být starší 18 let v den poslední 

                             soutěže v Bohuslavicích dne 21. 9. 2019  

                             (závodník narozený dne 21. 9. 2001 a starší závodí v kategorii muži A) 

 

2, Muži A  18 - 34 let  

                           - závodník narozený mezi 1. 1. 1985 a 21. 9. 2001 

 

3, Muži B  35+  

                          - závodník starší 31. 12. 1984 

 

 

Hodnocení ligy:  

 

Pořadí závodníků se určí dle pořadí na jednotlivých soutěžích součtem dosažených bodů viz. tabulka: 

  

Hodnoceny budou 3 nejlepší výkony soutěžícího ze všech 4 soutěží. 

Každé další umístění v jednotlivých závodech rovná se 1 bod.  

Bodování má každá kategorie své. 

Poslední ligové kolo v Bohuslavicích bude ohodnoceno dvojnásobkem bodů. 

V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší výsledek soutěže v Bohuslavicích. 

 

 

Protest: 

 
V případě podání protestu při jednotlivé soutěži je potřeba tento protest podat před skončením soutěže 

a vyhlášením výsledků. Na pozdější protesty nebude brán zřetel. 

 

Místo: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Body: 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 

Místo: 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

Body: 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 



Protest se podává písemně a kauce je 500 Kč. V případě uznání protestu se kauce navrací.  

 

Protest, který se týká průběhu jednotlivé soutěže bude řešit zástupce dané soutěže viz. Organizace. 

Protest, který se týká průběhu celé ligy - neshody v kategoriích, hodnocení, bodování, apod. bude řešit 

komise minimálně ze dvou zástupců ligy. 

 

 

Ceny: 

 
Hodnoceny budou tři první místa v každé kategorii a celkový vítěz z obou kategorií mužů dohromady 

(dle počtu bodů ve své kategorii).  

Celkový vítěz Prajzské ligy vyhrává putovní pohár. Putovní pohár musí být navrácen do první soutěže 

v roce 2020, nezůstává závodníkovi. 

 

Liga si vyhrazuje možnost změny pravidel. 

 

 

Kontakt na ligu: 

  
Facebook:   www.facebook.com/TFAprajzska 

 

Messenger:   http://m.me/TFAprajzska 

 

E-mail:   tfaprajzska@seznam.cz 

 

Tel:    +420 605 063 040 – Miroslav Svoboda (volat odpoledne 14-18) 

http://www.facebook.com/TFAprajzska
http://m.me/TFAprajzska
mailto:tfaprajzska@seznam.cz

