
 

 

Okresná hasičská liga - Štatút 
 

Hlava 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

Čl. 1 

ÚVODNÉ USTANOVENIE 

 

1) Okresná hasičská liga (ďalej len „OHL“) je dobrovoľná samosprávna súťaž dobrovoľných 

hasičských zborov (ďalej len „DHZ“), ktorej vyhlasovateľom je Okresný výbor 

dobrovoľnej požiarnej ochrany Liptovský Mikuláš (ďalej len „OV DPO“).  

2) Za administratívny priebeh všetkých kôl OHL v kalendárnom roku zodpovedá Ligová 

komisia. 

3) Organizátorom súťaže je obec, DHZ alebo iná organizácia, ktorá organizuje príslušné kolo 

súťaže OHL v kalendárnom roku. 

4) Cieľom OHL je:  

a) dosiahnuť v OHL záväzný kalendár súťaží konaných mimo súťaží DPO SR 

organizovaných v okrskových, obvodových a okresných  kolách,  

b) zvýšiť účasť DHZ na súťažiach,  

c) zvýšiť výkonnosť DHZ a rozšíriť ich počet,  

d) zaktivizovať funkcionárov DPO na obciach, 

e) prispieť k propagácii požiarnej ochrany na obciach a mestách,  

f) prilákať mladú generáciu do radov dobrovoľných hasičov.  

5) OHL riadi Výcvikový štáb OV DPO prostredníctvom Ligovej komisie, ktorá sa volí na 

funkčné obdobie  jedného ligového ročníka.  

6) DHZ sa podľa vlastných možností zúčastňujú súťaží organizovaných v rámci OHL. Počet 

kôl a termíny navrhne Ligová komisia pred začatím ligového ročníka. V celkovom 

hodnotení sa hodnotí celkový počet získaných bodov v danom ročníku OHL. 

7) Víťazstvo v OHL nie je automatickou zárukou postupu do vyšších ligových súťaží, pretože 

tieto sa riadia vlastnými pravidlami. 

 

Čl. 2 

PODMIENKY ÚČASTI V OHL 

 

1) OHL sa môže zúčastniť každý kolektív, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:  

a) všetci súťažiaci sú členmi DHZ za ktorý súťažia, 

b) každý súťažiaci má na príslušný rok zaplatené členské príspevky DPO SR, 

c) na začiatku ligového ročníka a to najneskôr na 1. kole OHL uhradil členský príspevok 

do banku OHL.  

2) OHL je organizovaná v kategórii:  

a) muži – bez obmedzenia, 

b) ženy – bez obmedzenia, 

c) muži – objem valcov striekačky do 1200 ccm vrátane, 

d) ženy – objem valcov striekačiek do 1200 ccm vrátane, 

e) chlapci – vek do 15 rokov (v deň súťaže nesmie dovŕšiť 16 rokov), objem valcov 

striekačiek do 1200 ccm vrátane, 

f) dievčatá – vek do 15 rokov (v deň súťaže nesmie dovŕšiť 16 rokov), objem valcov 

striekačiek do 1200 ccm vrátane. 

Jednotlivé kategórie sa v danom ročníku otvoria iba ak sa do príslušnej kategórie prihlási 

dostatočný počet družstiev (minimálne tri družstvá). 



 

 

3) Pokiaľ nie je v danej kategórii dostatočný počet prihlásených družstiev (minimálne tri 

družstvá) budú kategórie zlúčené podľa nasledovných podmienok: 

a) Kategória ženy bude zlúčená s kategóriou muži v jednotnom objeme valcov striekačky 

a vznikne iba kategória „objem valcov striekačky nad/do 1200 ccm /vrátane“. 

b) Pokiaľ nebude kategórii „objem valcov striekačky do 1200 ccm vrátane“ dostatočný 

počet družstiev (minimálne tri družstvá) bude kategória zlúčená s kategóriou „objem 

valcov striekačky nad 1200 ccm“ a vznikne iba kategória „objem valcov striekačky nad 

1200 ccm“. 

c) Kategória dievčatá bude zlúčená s kategóriou chlapci. 

4) Súťažné družstvo jedného DHZ si môže zapožičať maximálne jedného člena od inej DHZ, 

či z iného družstva svojej DHZ a to maximálne v troch súťažných kolách v ročníku. 

Zapožičanie člena je potrebné nahlásiť dopredu (na prihláške).  

5) Súťažné družstvo môže na začiatku ligového ročníka požiadať Ligovú komisiu písomne 

o ročné hosťovanie súťažiaceho inej DHZ (max. 3 súťažiaci). Jeho štart nebude braný ako 

zapožičanie. 

6) Súťažiaci môže v jednom kole organizovanom OHL štartovať maximálne za dva hasičské 

družstvá (jedno vlastné družstvo a druhé hosťovanie), vždy však v oblečení svojho 

hasičského družstva. 

7) Súťažné družstvo je povinné pred ligovým ročníkom najneskôr na prvom kole daného 

ročníka OHL odovzdať riadne vyplnenú prihlášku (počas ligového ročníka sa do prihlášky 

môžu dopisovať mená súťažiacich a hosťovanie. Tlačivo prihlášky je v štatúte OHL 

príloha č. 1. 

8) Súťažné družstvo v OHL berie na vedomie, že súťaží na vlastné nebezpečie a akékoľvek 

poškodenie zdravia súťažiacich a materiálu počas súťaže OHL je znášané vysielateľom 

súťažného družstva (podpis súťažiaceho na prihláške). OV DPO, Výcvikový štáb OV 

DPO, ani Ligová komisia nezodpovedajú za vzniknuté škody na materiály, technike 

a zdraví súťažiacich. 

 

Čl. 3 

ÚČASŤ INÝCH HASIČSKÝCH JEDNOTIEK 

 

1) Jednotlivých súťaží organizovaných v rámci OHL sa môžu zúčastniť aj iné hasičské 

jednotky po splnení podmienok určených organizátorom kola súťaže OHL. Výsledky 

týchto súťažných družstiev sa však v OHL nehodnotia. 

 

Čl. 4 

ORGÁNY OHL 

 

1) Najvyšším orgánom OHL je Výcvikový štáb OV DPO. Menuje a odvoláva členov Ligovej 

komisie. Pripravuje štatút a pravidlá súťaží OHL a predkladá ich na schválenie 

Predsedníctvu OV DPO najneskôr do 31. januára príslušného roka. 

2) Ligová komisia je riadiacim orgánom OHL. Je volená Výcvikovým štábom OV DPO na 

obdobie jedného roka z radov členov, ktorí: 

a) sú organizovaní v DHZ okresu Liptovský Mikuláš, 

b) aktívne sa venujú hasičskému športu minimálne 3 roky, 

c) sú starší ako 18 rokov. 

3) Zloženie ligovej komisie:  

a) predseda, 

b) podpredseda (hlavný rozhodca),  

c) tajomník,  



 

 

d) pokladník, 

e) člen komisie,  

f) revízor.  

4) Ligová komisia zasadá:  

a) do 15. marca príslušného kalendárneho roka za účelom schválenia návrhov termínovej 

listiny súťaží v rámci OHL,  

b) ihneď po skončení poslednej súťaže za účelom vyhodnotenia a vyhlásenia výsledkov 

OHL,  

c) podľa potreby za účelom riešenia problémov vyskytnutých sa v priebehu OHL, 

prerokovania pripomienok organizátorov súťaží, účastníkov (DHZ), starostov obcí, 

funkcionárov DPO atď. a s nimi úzko spolupracuje.  

5) Zasadnutie Ligovej komisie riadi predseda alebo ním poverený člen komisie.  

6) Zasadnutia Ligovej komisie sa môže zúčastniť jeden delegovaný zástupca každého 

organizátora ligového kola, ktorý má hlas poradný.  

7) Zo zasadnutia Ligovej komisie sa vyhotovuje zápisnica, ktorá je ako dokumentácia 

založená v dokumentácii Ligovej komisie u predsedu Ligovej komisie a na internetovej 

stránke OV DPO. 

8) Ligová komisia rozhoduje o:  

a) termínovej listine súťaží organizovaných v rámci OHL,  

b) celkovom vyhodnotení ligového ročníka,  

c) pripomienkach vznesených na organizáciu a priebeh jednotlivých kôl OHL.  

9) Ligová komisia nemá právo zasahovať do priebehu a ani výsledkov súťažnej disciplíny 

a ani nerieši odvolania proti rozhodnutiam rozhodcov.  

 

Čl. 5 

TERMÍNY SÚŤAŽÍ 

 

1) Ligovým ročníkom sa v kategóriách dospelých rozumie obdobie od 1. januára do 31. 

decembra príslušného roka. V kategóriách detí sa ligovým ročníkom rozumie obdobie od 

1. septembra príslušného roka do 31. augusta nasledujúceho roka. 

2) DHZ alebo obec, ktorá má záujem organizovať súťaž v rámci OHL musí podať žiadosť 

Ligovej komisii do konca februára príslušného roka, v neskoršom termíne nebude 

akceptovaná. Pri podaní žiadosti musí mať DHZ uhradené členské príspevky (členské 

známky za DHZ). Pri podaní žiadosti (viď. Príloha č. 2) o organizovanie súťažného kola 

je organizátor kola povinný zložiť do pokladne OHL zálohu 20 € .V prípade, že kolo bude 

organizované v stanovenom termíne uvedenom v žiadosti sa organizátorovi vráti celá 

záloha. V prípade zmeny termínu sa vráti 50 % vkladu a v prípade zrušenia kola sa záloha 

nevracia. 

3) Ligová komisia do 15. marca príslušného roka vypracuje (schváli) novú listinu ligového 

ročníka. Na zasadnutie pri tvorbe ligového kalendára sú povinne prizvaní zástupcovia 

organizátorov požadovaných ligových kôl.  Pri prideľovaní termínov súťaže v rámci OHL 

sa prihliada najmä:  

a) na tradície v organizovaní pohárových súťaží,  

b) na organizovanie osláv v rámci výročí obcí alebo DHZ,  

c) na iné odôvodnené záujmy organizátorov.  

4) V prípade neúčasti zástupcu organizátora kola OHL pri tvorbe ligového kalendára, môže 

byť jeho žiadosť zamietnutá, bez nároku na vrátenie vkladu na organizovanie kola.   

5) Termínovú listinu OHL na príslušný ligový ročník zverejní Ligová komisia po schválení 

v pláne práce OV DPO.   

6) Súťažným dňom OHL sa stanovuje sobota a nedeľa.  



 

 

7) Termínovú listinu OHL vyvesí ligová komisia na webovej stránke. 

8) Termíny konania súťaží OHL nesmú byť zhodné s termínmi konania okrskových, 

obvodových a okresných súťaží DHZ.  

 

Čl. 6 

SYSTÉM HODNOTENIA 

 

1) Družstvá v jednotlivých súťažiach získajú body podľa umiestnenia zostupne nadol. 

V kategórii muži, resp. chlapci podľa kľúča A a v kategórii ženy, resp. dievčatá podľa 

kľúča B.   



 

 

Kľúč A: 

1. miesto 15 bodov 

2. miesto 13 bodov 

3. miesto 11 bodov 

4. miesto   9 bodov 

5. miesto   7 bodov 

6. miesto   6 bodov 

7. miesto   5 bodov 

8. miesto   4 body 

Ďalšie miesta    2 body 

Neplatný pokus   1 bod 

Diskvalifikácia, neúčasť   0 bodov 

Kľúč B: 

1. miesto 10 bodov 

2. miesto   8 bodov 

3. miesto   6 bodov 

4. miesto   4 bodov 

Ďalšie miesta    2 body 

Neplatný pokus   1 bod 

Diskvalifikácia, neúčasť   0 bodov 

 

 

 

 

 

 

2) Na súťaži TFA, Jesennom branno-športovom (ďalej len „JBŠD“) dni a Halovej súťaži sa 

do bodovania započítava len najlepšia dvojica, resp. hliadka z jedného DHZ v kategórii: 

 

Príklady:  

8 zúčastnených družstiev       5 zúčastnených družstiev 

Miesto Body  Miesto Body 

1. Krmeš 15  1. Hybe 15 

2. Hybe 13  2. Važec 13 

3. L. Kokava 11  3. Hybe  

4. Krmeš   4.Važec  

5. Važec 9  5. Trstené 11 

6. Konská 7    

7. Hybe     

8. Trstené 6    

 

3) Pri dosiahnutí rovnakých časov na 1. až 3. mieste, rozhoduje lepší čas druhého pokusu. Pri 

dosiahnutí rovnakých časov na 4. a ďalších miestach, sa súťažné družstvá umiestňujú na 

rovnakom /vyššom/ mieste a udeľuje sa im rovnaký počet bodov. 

4) Organizátor je povinný vyhotoviť z daného kola: 

a) Kompletnú výsledkovú listinu všetkých zúčastnených družstiev vo vyhlásených 

kategóriách pre danú súťaž. 

b) Výsledkovú listinu družstiev zapísaných do OHL v otvorených kategóriách v danom 

ligovom ročníku. 

5) Celkové vyhodnotenie ročníka OHL vykoná ligová komisia ihneď po skončení posledného 

ligového kola v ročníku, alebo na najbližšej vhodnej akcii o čom prítomných informuje po 

skončení posledného kola ligy v ročníku. Do celkového hodnotenia sa súťažnému družstvu 

započítavajú body, ktoré získalo z absolvovaných súťaží OHL v príslušnom ročníku. 

Víťazom sa stáva súťažné družstvo s najvyšším počtom získaných bodov. Pri rovnosti 

bodov na 1 až 3 pozícii rozhoduje lepší čas druhého pokusu. Pri dosiahnutí rovnakých 

časov na 4. a ďalších miestach, rozhodne lepší čas z  posledného kola daného ročníka Pri 

rozhodovaní o umiestnení nerozhoduje počet absolvovaných súťaží. 

 

 

 

Čl. 7 



 

 

OCENENIE VÍŤAZOV 

 

1) Vecné ceny udeľuje organizátor súťaže prvým trom víťazným súťažiacim družstvám podľa 

výsledkovej listiny v súlade s čl. 6 ods. 4 písmeno a) v jednotlivých kategóriách.  

2) Po ukončení OHL ligová komisia ocení vecnými cenami prvé tri súťažné družstvá, ktoré 

získali v ligovom ročníku najviac bodov, v jednotlivých kategóriách. Po ukončení OHL 

ligová komisia odovzdá celkovým víťazom jednotlivých  kategórií putovné ceny, ktoré sa 

im prepožičiavajú na jeden rok. Putovná cena sa nestáva majetkom žiadneho účastníka 

OHL. V prípade ukončenia OHL bude putovná cena odovzdaná na Okresný výbor 

Dobrovoľnej požiarnej ochrany Liptovský Mikuláš. 

3) Víťaz OHL prevezme putovnú cenu po spísaní protokolu a zodpovedá za škody spôsobené 

poškodením alebo stratou. 

 

 

Čl. 8 

FINANCOVANIE ČINNOSTI LIGOVEJ KOMISIE A SÚŤAŽÍ 

 

1) Financovanie OHL je zabezpečené z členských príspevkov súťažných družstiev OHL 

uhradených na začiatku ligového ročníka najneskôr na prvom kole OHL daného ročníka, 

z poplatku za preloženie a zrušenie súťažného kola, z darov a sponzorského. 

2) Členský príspevok za jedno súťažné družstvo je 20 €. Záloha za organizovanie ligového 

kola je 20 € . 

3) Za finančné prostriedky je zodpovedný pokladník, ktorý je členom ligovej komisie. 

Pokladník zodpovedá za vedenie účtovnej knihy a je povinný raz do roka informovať vo 

svojej správe o čerpaní finančných prostriedkov. Účtovnú knihu je povinný predložiť na 

kontrolu na základe výzvy Ligovej komisie. Správnosť vyúčtovania svojim písomným 

vyjadrením na záver ročníka potvrdzuje revízor. 

4) Z finančných prostriedkov OHL sa zabezpečuje nákup štítkov na putovný pohár, ceny na 

vyhodnotenie OHL, administratívne výdavky a činnosť ligovej komisie. 

5) Činnosť v ligovej komisii je bez nároku na finančnú odmenu a je založená na dobrovoľnej 

práci jej členov.  

6) Financovanie jednotlivých súťaží v priebehu ligového ročníka je zabezpečené nasledovne:  

a) účastník (DHZ) znáša náklady na dopravu, technické vybavenie, vystrojenie členov 

súťažného družstva a stravu,  

b) účastník (DHZ) hradí organizátorovi súťaže štartovné za každé prihlásené súťažné 

družstvo vo výške 10 € v súťaži požiarny útok a Memoriál Celestína VAJDU. Ďalej 

10 € v súťaži TFA, v halovej súťaži a JBŠD (za dve súťažné hliadky z jedného DHZ 

prihláseného do ligového ročníka, a 5 € za každú ďalšiu prihlásenú hliadku), ktoré 

odovzdá pri prezentácii v deň konania súťaže,  

c) organizátor súťaže hradí náklady na zakúpenie vecných cien z financií získaných zo 

štartovného, darov a  sponzorského,  

d) organizátor OHL hradí všetky ostatné náklady na zakúpenie putovnej vecnej ceny 

z finančných prostriedkov získaných z členských príspevkov, darov a  sponzorského.  

 

 

 

 

Čl. 9 

POVINNOSTI ORGANIZÁTORA SÚŤAŽE 

 



 

 

1) Organizátor zodpovedá:  

a) za prípravu dráh na súťaž, v zmysle čl. 14, čl. 21, čl. 26,  čl. 31 a čl. 38. 

b) za propagáciu súťaže,  

c) za zakúpenie vecných cien pre prvé tri víťazné družstvá v kategórii v zmysle čl. 7 

odsek 1, 

d) zabezpečenie elektrickej prípojky pre časomieru (predlžovací kábel s pripojením na 

230 V/ 50 Hz ), 

e) vystavanie terčov s elektronickou časomierou plus PC (ligová komisia zabezpečí 

dodanie software) a zabezpečenie závaží na terče (25 litrové sudy alebo betónové 

kocky 50x50 cm v takom množstve aby nedošlo k preklopeniu terčov), 

f) za zabezpečenie ozvučenia súťaže, bufetu a sprievodných akcií, 

g) v prípade nepriaznivého počasia zabezpečenie prístrešku na ochranu písomností 

a časomiery, 

h) za zabezpečenie dostatočného počtu rozhodcov (požiarny útok min. 4; TFA, halová 

súťaž a JBŠD min. 10), ktorý spĺňajú podmienky čl. 10 ods. 1, 

i) vyvesenie zástavy DPO SR na viditeľné miesto v priestore konania súťaže (možnosť 

zapožičať zástavu na OV DPO v Liptovskom Mikuláši). 

2) Organizátor súťažného kola OHL sa písomne zaviaže (príloha 5), že splní požiadavky 

a povinnosti stanovené v čl. 9 ods. 1.  

3) Organizátor nezodpovedá za následky súvisiace s poškodením zdravia súťažiacich, ich 

materiálu a techniky. 

4) Organizátor je povinný umožniť propagáciu generálneho sponzora OHL. 

 

Čl. 10 

POŽIADAVKY NA ROZHODCU 

 

1) Rozhodovať môžu iba rozhodcovia, ktorí získali odznak Rozhodca DPO SR a absolvovali 

poučenie o pravidlách OHL na príslušný ligový ročník a získali písomné poverenie (príloha 

3). Zoznam oprávnených rozhodcov bude zverejnený na stránke OV DPO po preškolení. 

2) Rozhodca nesmie poskytovať akúkoľvek pomoc súťažiacemu, okrem poskytnutia 

predlekárskej pomoci a okrem prípadov, kedy to pravidlá povoľujú. Nesmie rozhodovať na 

súťaži na ktorej sa zúčastňuje ako pretekár v niektorej ligovej kategórii. 

3) V každom kole môže zúčastnená DHZ nominovať jedného rozhodcu, ktorý splnil 

podmienku čl. 10 ods. 1 a predložil písomné poverenie.  

4) V súťaži TFA, JBŠD a Halovej súťaži môžu byť nominovaní rozhodcovia organizátorom 

súťažného kola, ktorý zabezpečujú hladký priebeh súťaže. K týmto rozhodcom na základe 

uváženia ligovej komisie sa nominujú rozhodcovia v zmysle čl. 10 odsek 1. 

5) V prípade, že sa rozhodcovia, ktorí absolvovali poučenie o pravidlách OHL, nezúčastnia 

rozhodovania v ligovom ročníku (minimálne jedného ligového kola), budú vylúčení 

z možnosti rozhodovania v nasledujúcom ročníku. 

6) Rozhodovať môžu len zdravotne spôsobilí rozhodcovia, ktorí nie sú pod vplyvom 

omamných látok. 

 

Čl. 11 

POVINNOSTI HLAVNÉHO ROZHODCU OHL 

 

1) Hlavný rozhodca je najvyšším zástupcom delegovaným ligovou komisiou na súťaž 

a zodpovedá za technické vykonanie súťaže a dodržiavanie pravidiel OHL.  

2) Základné povinnosti:  



 

 

a) kontroluje stav pripravenosti dráh na súťaž a prostredníctvom organizátora súťaže 

zabezpečuje odstránenie nedostatkov,  

b) určuje zloženie rozhodcovského zboru,  

c) vykonáva inštruktáž rozhodcov,  

d) vyhlasuje nástup súťažných družstiev k zahájeniu a ukončeniu súťaže,  

e) vykonáva vylosovanie poradia štartu súťažných družstiev,  

f) určí rozhodcu, ktorý vykoná kontrolu členských a občianskych preukazov 

v kategóriách dospelých a kartičiek poistenca v kategóriách detí, pred vykonaním 

disciplíny,  

g) určuje odvolaciu komisiu a prijíma protesty,  

h) sleduje objektívnosť rozhodovania rozhodcov,  

i) určuje začiatok súťaže a časový limit na prípravu,  

j) kontroluje technický stav požiarnych striekačiek a vecných prostriedkov, 

k) kontroluje správnosť záznamov vo výsledkovej listine, 

l) vyhodnocuje a vyhlasuje výsledky,  

m) predkladá Ligovej komisii výsledkovú listinu.  

 

Čl. 12 

PROTESTY 

 

1) Protest môže podať veliteľ alebo vedúci (tréner) súťažného družstva DHZ písomne (príloha 

č. 4) hlavnému rozhodcovi do 10 min. po skončení vlastného pokusu.  

2) Súčasťou písomného protestu je aj poplatok 30 €, ktorý bude v prípade oprávneného 

protestu vrátený, v prípade neoprávneného protestu prepadá v prospech činnosti ligovej 

komisie.  

3) Protest sa môže týkať len vlastného súťažného družstva.   

4) Protest prejednáva odvolacia komisia ustanovená pre danú súťaž hlavným rozhodcom pred 

začatím kola OHL.  

 

Čl. 13 

DODATOČNÁ DISKVALIFIKÁCIA 

 

1) Súťažné družstvo môže byť dodatočne diskvalifikované v prípade, že:  

a) ignoruje nástupy na zahájenie a ukončenie ligového kola (družstvo sa bezdôvodne 

nezúčastní nástupov),  

b) pri nevhodnom správaní sa členov družstva voči rozhodcom a organizátorom (agresívne 

vystupovanie, používanie hanlivých výrazov, požívanie alkoholických nápojov – 

nulová tolerancia).  

2) Súťažné družstvo dodatočne diskvalifikované stráca nárok na pripísanie získaných bodov 

v danom súťažnom kole a je mu pripísaných 0 bodov. Automaticky stráca i pozíciu ktorú 

v daný deň získalo a je zaradené na koniec výsledkovej listiny. 



 

 

Hlava 2 

Požiarny útok 

 

Čl. 14 

POPIS TRATE 

 

1) Trať môže mať povrch zemitý, trávnatý, škvarový, asfaltový, antukový, tartanový alebo 

iný. Pretekári sú povinný sa s traťou vopred oboznámiť. 

2) Pri zemitom, trávnatom, škvarovom a antukovom povrchu je organizátor súťaže povinný 

zabezpečiť koberec (10 x 4 m), aby boli zabezpečené rovnaké a obstojné podmienky pre 

všetky súťažné družstvá. Koberec musí pokrývať plochu minimálne od čela nábehu 

základne až po koniec vane.  

3) Vzdialenosti na trati: 

a) Šírka štartovacej čiary je 10 m, 

b) Štartovacia čiara je od stredu základne vzdialená 10 m (5m pre deti), 

c) Nástreková čiara striekania je od stredu základne vzdialená 70 m (35m pre deti), 

d) Čelo terčov od hranice striekania je vzdialené 5 m, 

e) Vzdialenosť medzi osami terčov je 5 m, 

f) Čelo nádrže od okraja základne je 4 m (2m pre deti),  

g) Ľavý bok nádrže na vodu je umiestnený v osi stredu základne v smere bočného štartu. 

4) Základňa pre motorovú striekačku a náradie  má rozmery 2 m x 2 m a výšku do 10 cm. 

Môže byť vyrobená z dreva alebo iného vhodného materiálu, ktorej povrch môže byť 

upravený protišmykovo (nesmie byť vyznačená na povrchu trate). 

5) Nádrž na vodu má tvar kvádra z výškou steny 0,8 m od povrchu dráhy no maximálne 0,9 

m. Objem nádrže je minimálne 0,8 m3. Nádrž môže byť zhotovená z akéhokoľvek 

materiálu. 

6) Terč pre požiarny útok sa skladá z oceľovej konštrukcie so štítom a signalizačného 

zariadenia. Štít má rozmer 50 cm x 50 cm v strede ktorého je 50 mm otvor a je umiestnený  

uprostred štítu vo výške 160 cm nad zemou. Signalizácia pre elektronickú časomieru je 

svetelná a pre ručné meranie vztýčením terčíkov. Pri zlyhaní elektronickej časomiery pre 

dané kolo sú platné ručne namerané časy na terčíkoch. V kategóriách detí je možné použiť 

aj iné terče s ručným meraním dosiahnutého času.  

7) V priestore pred nástrekovou čiarou zabezpečiť koberec minimálne 1 meter široký a 5 7 

metrov dlhý, alebo 2 kusy 1,5 metra široké a 1 meter dlhé. 

 

Čl. 15 

POPIS NÁRADIA NA SÚŤAŽ  

 

1) Náradie pre súťaž pre kolá požiarneho útoku: 

a) Striekačka schváleného typu PS bez viečka, 

b) 2 ks nasávacie hadice s dĺžkou 2,5 m ± 10 cm vrátane koncoviek, priemer 110 mm zo 

skrutkovým spojením alebo 4 ks nasávacie hadice  s dĺžkou 1,6 m ± 10 cm vrátane 

koncoviek s priemerom 110 mm so skrutkovým spojením spojené po dvoch dieloch 

(pre deti 2ks s dĺžkou 1,6m). Hrdlo koncovky nasávacej hadice môže byť predĺžené 

a môže byť maximálne 3 cm od začiatku závitu na savici. Savice nesmú byť inak 

upravované  (rôzne úchyty na nosenie) ako boli vyrobené výrobcom. 

c) 1 ks sací kôš s priemerom 110 mm s funkčnou spätnou klapkou, alebo ventilom bez 

úprav (po jej použití musí sací kôš vypustiť vodu zo savicového vedenia). Sací kôš 

nesmie mať zalepené bočné otvory a oko na site nesmie byť väčšie ako 2 cm x 2 cm. 



 

 

d) 1 ks rozdeľovač s ľubovoľnými ventilmi bez úprav (stredná páka ventilu môže byť 

upravený ako uško, no ventily musia byť funkčné). 

e) 2 ks hadice B priemer 75 mm, izolovaných s dĺžkou 20 m ± 1 m s minimálnou šírkou 

plochej hadice 113 mm (pre deti dĺžka 10m), 

f) 4 ks hadice C priemer 52 mm izolovaných s dĺžkou 20 m ± 1 m s minimálnou šírkou 

plochej hadice 79 mm (pre deti dĺžka 10m), 

g) 2 ks prúdnice C, priemer výstrekovej hubice 12,5 mm ± 0,1 mm, dĺžky 40 – 50 cm, 

celokovové,  

h) 2 ks kľúče na polospojky 

i) pre súťaže kolektívov mladých hasičov 1 ks pretlakový ventil B (priemer vstupu a 

výstupu 75 mm), nastavený na maximálny tlak 0,3 MPa v dopravnom vedení a 

príslušenstvo pretlakového ventilu pre odvod vody mimo základne (dodáva 

usporiadateľ).   

2) Hadice sa merajú voľne položené bez naťahovania. Priemer výstrekovej hubice a šírka 

hadíc sa meria kontrolnou šablónou. 

3) Hlavný rozhodca sa môže rozhodnúť o tom, že nebude vykonávať technickú kontrolu 

náradia pred súťažou, ale bude vykonávaná náhodnou kontrolou maximálne do 10-tich 

minút po ukončení pokusu. Ak náradie nebude zodpovedať parametrom uvedených v čl. 

15 odsek 1 družstvu nebude pokus uznaný a družstvo bude diskvalifikované.   

 

 

Čl. 16 

VÝSTROJ SÚŤAŽIACICH 

 

1) Odev súťažiacich musí byť upravený tak, aby vrchný diel zakrýval ramená (u detí aj lakte) 

a spodný diel zakrýval lýtka súťažiaceho. Odev by mal byť rovnaký pre celé súťažné 

družstvo. 

2) Pri súťaži súťažiaci používa opasok, ktorý je umiestnený na vrchnej časti odevu. Opasok 

musí byť široký minimálne 40 mm, bez ohľadu na použitý materiál. Deti používať opasok 

nemusia. 

3) Pri súťaži je možné použiť tretry. 

4) Súťažiaci majú na hlavách prilby, ktoré spĺňajú všetky bezpečnostné technické normy (je 

zakázané používať prilby - škrupinky). 

 

Čl. 17 

PLNENIE DISCIPLÍNY 

 

1) Družstvo pri plnení disciplíny požiarny útok má k dispozícii najmenej 800 litrov vody. 

Nádrž na vodu sa počas plnenia disciplíny požiarny útok nedopĺňa.  

2) Družstvo v počte 7 členov si pripraví na základňu motorovú striekačku a taktiež si pripraví 

na základňu všetko náradie potrebné na vykonanie požiarneho útoku. V kategóriách detí je 

počet členov 8 a motorovú striekačku im na základňu pripraví technická čata. Pri príprave 

základne môže byť tréner, ale nesmie fyzicky pomáhať. Čas na prípravu základne začína 

plynúť od výzvy rozhodcu na prípravu. Uloženie náradia na základni je ľubovoľné, nesmie 

však prečnievať cez okraj základne s výnimkou nasávacích hadíc, ktoré môžu prečnievať 

najviac 100 cm v kategóriách dospelých. Je zakázané používať pomôcky a materiál, ktorý 

nepatrí medzi náradie na požiarny útok a zvýhodňuje vykonanie pokusu. Zuby polospojok 

a polospojky sa nemôžu vzájomne dotýkať, medzi zubami polospojok musí byť minimálna 

medzera na kontrolnú šablónu. Motorová striekačka sa v dobe prípravy na základni nesmie 



 

 

štartovať. Po ukončení doby prípravy na požiarny útok sa nesmie žiadny z členov 

súťažného družstva vrátiť na základňu a manipulovať s uloženým náradím.  

3) Štart kompletného družstva sa povoľuje z bočnej strany základne. Na pokyn hlavného 

rozhodcu členovia družstva nastúpia na štartovaciu čiaru. Štartér vydá povel „STROJNÍK 

NATOČIŤ STROJ“. Strojník sa vydá k základni, naštartuje motorovú striekačku a potom 

sa vráti na štartovú čiaru. Môže sa však rozhodnúť, že stroj nenaštartuje pred odštartovaním 

celého družstva. Štartér vydá povel „PRIPRAVIŤ SA“ - „POZOR“ a disciplínu odštartuje 

pomocou zástavky, píšťalky, štartovacej pištole alebo povelom „VPRED“. Nezaujatie 

postavenia a jeho opustenie po povele „POZOR“ sa považuje za chybný štart.  

4) Po štarte vybehne súťažné družstvo zo štartovacej čiary, vytvorí prívodné vedenie - sací kôš 

musí byť naskrutkovaný pred ponorením do nádrže a po vytiahnutí z nádrže. Ďalej súťažné 

družstvo ľubovoľným spôsobom vytvorí dopravné vedenie, útočné prúdy a nastrieka do 

oboch terčov vodu. Požiarny útok sa považuje za skončený vtedy, ak obidva terče 

signalizujú ukončenie. Počas trvania požiarneho útoku nesmie žiadny člen súťažiaceho 

družstva prekročiť čiaru hranice striekania a prúdnica sa nesmie opierať o iného člena 

družstva. Požiarny útok musí byť ukončený do dvoch minút po štarte. Ak sa pri požiarnom 

útoku zraní niektorý člen družstva, môže namiesto neho úlohu dokončiť ktorýkoľvek 

z členov družstva. 

5) V kategóriách detí nesmie byť použitá technika nalievania vody do čerpadla, čerpadlo musí 

byť zavodnené pomocou vývevy. 

6) V kategóriách detí obsluhuje striekačku člen súťažného družstva pod dozorom určej 

dospelej osoby, ktorá má právo zasiahnuť do obsluhy striekačky v prípade ohrozenia 

zdravia alebo poškodenia materiálu. Po ukončení pokusu (zostreknutie terčov) môže 

poverená dospelá osoba zasiahnuť do obsluhy, takýto pokus sa bude hodnotiť ako platný. 

7) Pri štarte je prítomný pomocný štartér, ktorý kontroluje predčasné vybehnutie družstva 

pred vydaním povelu pre štart a výstrelom vráti družstvo späť ( t.j. nasledujú výstrely 

štartéra a druhý pomocného štartéra). 

8) Po ukončení pokusu môžu súťažiaci prívodné vedenie rozpojiť iba na pokyn rozhodcu.  

 

 

Čl. 18 

NEPLATNOSŤ POKUSU A DISKVALIFIKÁCIA 

 

1) Pokus je neplatný: 

a) sací kôš nie je naskrutkovaný pred ponorením do nádrže a po vytiahnutí z nádrže 

odpadne  

b) ak nasávacie hadice nie sú vzájomne zoskrutkované a nasávacia hadica nie je po 

ukončení pokusu naskrutkovaná na hrdlo stroja, 

c) ak pokus nie je ukončený do dvoch minút od štartu, 

d) po dvoch neplatných štartoch, 

e) ak súťažiaci neukončí pokus v predpísanom výstroji, 

f) ak sa strojníkovi nepodarilo naštartovať PPS do 60 sekúnd, 

g) v kategórii detí ak nie je čerpadlo zavodnené do 60 sekúnd od zapnutia vývevy, 

 

2) Súťažne družstvo je diskvalifikované ak: 

a) pri požiarnom útoku nie je pripravené náradie v rámci časového limitu 5 minút, ak 

hlavný rozhodca neurčí iný časový limit, 

b) sací kôš je doskrutkovávaný pod vodou, 

c) bolo prívodné vedenie rozpojené bez pokynu rozhodcu, 

d) je pri striekaní do terčov prúdnica opretá o iného člena súťažného družstva alebo ak pri 



 

 

striekaní do terča pomôže druhý prúd, 

e) člen súťažného družstva počas merania času pokusu prekročil hranicu striekania, 

f) družstvo použije saponát alebo iný prostriedok umožňujúci zapojenie signalizácie 

terčov skôr, 

g) náradie nebude zodpovedať parametrom uvedeným v čl. 15 ods. 1, 

h) pri fyzickej pomoci inej osoby ako je člen súťažného družstva, 

i) ak je naštartovaná motorová striekačka počas prípravy na základni, 

j) ak pravý prúd zhodí ľavý teč a ľavý prúd zhodí pravý terč, 

k) za nešportové správanie (úmyselné odhodenie výstroje alebo materiálu počas 

súťažného pokusu). 

 

 

Hlava 3 

TFA 

 

Čl. 19 

VŠEOBECNÝ POPIS 

 

1) Jedná sa o súťaž podobnú TFA (Toughest Firefighter Alive), čo je simulácia zásahovej 

činnosti hasiča. Súťaží sa v kompletnom zásahovom obleku lebo v kompletnej pracovnej 

rovnošate so zásahovou prilbou, rukavicami a bojovým opaskom. 

 

Čl. 20 

PODMIENKY ÚČASTI A PRAVIDLÁ SÚŤAŽE 

 

1) Táto súťaž má simulovať zásahovú činnosť hasičov. Súťaže sa môžu zúčastniť členovia 

dobrovoľných a profesionálnych hasičských zborov zo Slovenskej republiky, ale aj 

zahraničia. Je to súťaž dvojíc, ktorá je rozdelená do jednotlivých kategórií. V prípade 

veľkého záujmu o účasť si organizátor vyhradzuje právo zaviesť limit na počet súťažiacich 

dvojíc z toho istého zboru. 

2) Vzhľadom k pohybovej náročnosti pretekov, ktoré predpokladajú vysokú pohybovú 

výkonnosť pretekárov, odporúčame účasť len telesne zdatných hasičov. 

3) Organizátor má právo nepripustiť na štart súťažiacich, ktorí sú zjavne pod vplyvom 

alkoholu alebo iných omamných látok. 

4) Každý súťažiaci zodpovedá za svoj zdravotný stav a štartuje na vlastné nebezpečenstvo. 

5) Súťažiaci musia byť vybavený kompletným zásahovým oblekom alebo kompletnou 

pracovnou rovnošatou (tak aby boli zakryté kolená a lakte), rukavicami, zásahovou prilbou, 

pevnou zásahovou prípadne pracovnou obuvou (nesmú sa používať kopačky, tenisky, 

tretry a pod.) a bojovým opaskom. 

6) Organizátor má právo pre zvýšenie náročnosti trate zahrnúť do povinnej výstroje aj dýchací 

prístroj, ale len ako záťaž bez masky. 

7) Po celú dobu činnosti na trati nesmú súťažiaci úmyselne vyzliecť ani rozopnúť žiadnu 

súčasť predpísanej výstroje. V prípade neúmyselného spadnutia alebo rozopnutia výstroja, 

je pretekár povinný okamžite zastaviť a chybu odstrániť. 

8) Vo všetkých disciplínach kde sa spájajú polospojky, musí byť spoj vykonaný na oba ozuby. 

9) Súťaž sa koná v celku, dvojice plnia disciplíny na trati bez prestávky. 

10) Čas sa meria elektronicky ale aj ručne stopkami. Výsledný čas je čas toho pretekára z 

dvojice ktorý dobehne do cieľa ako posledný. 

11) Organizátor rozhoduje ktoré disciplíny budú zaradené do súťaže a v akom poradí budú 

umiestnené podľa konkrétnych priestorových podmienok a technického vybavenia. 



 

 

12) V kategórii ženy môže organizátor povoliť úľavu na plnení  disciplíny. 

 

Čl. 21 

POPIS TRATE 

 

1) Trať môže mať povrch zemitý, trávnatý, škvarový, asfaltový, antukový, tartanový alebo 

iný. Pretekári sú povinný sa s traťou vopred oboznámiť. 

2) Jednotlivé disciplíny sú po trati zoradené podľa uváženia organizátora, tak aby bola 

zachovaná náročnosť trate. 

3) Organizátor má právo doplniť zoznam hlavných disciplín. Uvedené zmeny je povinný 

uverejniť minimálne dva týždne pred súťažou na webovej stránke. 

 

Čl. 22 

POPIS ZÁKLADNÝCH DISCIPLÍN 

 

1. Štart 

Na štart sa dvojica dostaví v predstihu pred odštartovaním oblečená v predpísanom výstroji 

bez kabáta (blúzy), prilby, rukavíc a dýchacieho prístroja. 

2. Disciplína „Šatňa“ 

Po odštartovaní dobehne dvojica do improvizovanej šatne, kde sa vystrojí kabátom 

(blúzou), prilbou, rukavicami, opaskom a dýchacím prístrojom. Poradie obliekania 

jednotlivých súčastí je ľubovoľné a dvojica pri obliekaní môže aj spolupracovať. 

3. Disciplína „Nosenie hadíc“ 

Každý z dvojice uchopí hadicu „B“ zloženú v harmonike a prenesie ju na označené miesto. 

Ťahanie hadice je zakázané. 

4. Disciplína „Prepravka“ 

Dvojica spoločne prenesie prepravku s hadicami na označené miesto. Prepravka sa nesmie 

ťahať a v prípade že hadice z prepravky vypadnú, musia súťažiaci zastaviť, zvinúť ich, 

vrátiť do prepravky a až potom môžu pokračovať v plnení disciplíny. 

5. Disciplína „Prúdy“ 

Každý pretekár si pripojí svoju hadicu na pevne inštalovanú polospojku (môže to byť napr. 

aj rozdeľovať), prúdnicu „B“ pripojí na hadicu a hadicu zloženú do harmoniky roztiahne 

na predpísanú vzdialenosť. Organizátor môže podľa podmienok použiť aj viac hadíc, 

samozrejme pred ťahaním ich musí súťažiaci spojiť dokopy. Poradie spájania nie je 

predpísané. Všetky spoje musia byť urobené pred začatím ťahania. 

 

6. Disciplína „Ťahanie závažia“ 

Pretekári uchopia lano alebo hadicu každý za jeden koniec a napnutím uvedú závažie do 

pohybu. Závažie musia premiestniť na dopredu určenú vzdialenosť bez toho aby sa ho 

dotkli. 

a) Ak organizátor použije na ťahanie hadicu, môže to skombinovať aj s pripojením 

prúdnice na hadicu pred začatím ťahania.  

b) Pred začatím ťahania si musí každý súťažiaci priviazať svoje lano k pneumatike 

ľubovoľným uzlom. Na viazanie má len jeden koniec lana a po skončení ťahania musí 

lano odviazať. Každý súťažiaci má svoj koniec lana za ktorý bude ťahať, lano sa nesmie 

spojiť dokopy a ťahať spoločné 

7. Disciplína „Pneumatika“ 

a) Presun ležiacej pneumatiky na určenú vzdialenosť len použitím kladiva. Pneumatika 

musí prejsť celým objemom za čiaru označujúcu vzdialenosť presunu. Súťažiaci sa 



 

 

môžu v tejto disciplíne striedať. Iný posun pneumatiky ako úderom kladiva nie je 

povolený. 

b) Súťažiaci musia ručne presunúť ležiacu pneumatiku na určenú vzdialenosť. Pneumatiku 
musia prevracať cez hranu, nesmú ju kotúľať. Pneumatika musí prejsť celým objemom 
za čiaru označujúcu vzdialenosť presunu. Súťažiaci si môžu v tejto disciplíne navzájom 

pomáhať. Iný posun pneumatiky ako prevracaním cez hranu nie je povolený 

8. Disciplína „Záchrana osoby“ 

a) Súťažiaci musia spoločne premiestniť pomocou nosítok figurínu o váhe cca. 60 kg na 

predpísanú vzdialenosť, obehnú značku a vrátia sa späť. Nosítka a figurínu vrátia na 

vyznačené miesto. 

b) Súťažiaci musia spoločne premiestniť zachraňovanú osobu (figurína o váhe cca. 60 kg) 

na predpísanú vzdialenosť, obehnú kužeľ a vrátia sa späť. Figurína sa vrátia na pôvodné 

miesto. Zachraňovaná osoba sa musí niesť, nesmie sa ťahať !!! 

9. Disciplína „Spájanie savíc“ 

Pretekári majú pripravených niekoľko savíc (počet určí organizátor podľa možností), 

požiarnu striekačku (môže byť aj imitácia) a sací kôš. Úlohou pretekárov je vytvoriť 

prívodné vedenie. Savice musia preniesť, zoskrutkovať dokopy, pripojiť na striekačku a 

naskrutkovať sací kôš. Súťažiaci si môžu navzájom pomáhať. 

10. Disciplína „Bariéra“ 

Súťažiaci musia prekonať bariéru vysokú 2 metre. Môžu si navzájom pomáhať, prípadne 

môžu použiť rebrík ktorý je umiestnený vedľa dráhy. (Pretekár môže použiť rebrík iba 

v prípade, že sa pokúsil o prekonanie prekážky). 

11. Disciplína „Zvíjanie hadíc“ 

Súťažiaci musia ľubovoľným spôsobom zvinúť rozvinuté hadice „B“ muži a „C“ ženy bez 

použitia podkladu (musia zvíjať vo vzduchu nie na zemi). Počet hadíc na zvíjanie určí 

organizátor podľa vlastných možností. Každý súťažiaci má vlastné hadice a súťažiaci si 

nesmú navzájom pomáhať. (Koniec nesmie byť ako 50 cm.) 

12. Disciplína „Hammerbox“ 

Súťažiaci musia vykonať 100 úderov v hammerboxe (50 dole a 50 hore) ťažkým kladivom. 

Vzdialenosť medzi spodnou a hornou časťou hammerboxu je 900mm. 

13. Disciplína „Prenášanie kanistrov“ 

Súťažiaci uchopia pripravené naplnené min. 20 litrové kanistre a prenesú ich na označené 

miesto. (Muži 20 litrov, ženy 10 litrov.) 

14. Disciplína „Prenášanie závažia“ 

Pretekári musia spoločne preniesť pripravené závažie na predpísanú vzdialenosť, obehnú 

značku a vrátia sa späť. Závažie vrátia na vyznačené miesto. 

15. Disciplína „Trhací hák“ 

Pretekári musia pomocou trhacieho háku pritiahnuť na vyznačenú čiaru pripravené 

predmety. Počet a veľkosť určí usporiadateľ podľa podmienok. 

16. Disciplína „Veža“ 

Súťažiaci vyšplhajú na vežu, uchopia pripravené laná a vytiahnu naplnené plastové 

kanistre na vežu a položia ich na podlahu. Muži budú mať v kanistry 20 litrov vody, ženy 

10 litrov vody. 

17. Disciplína „Tunel“ 

Súťažiaci sa musia pred tunelom vyzbrojiť pripraveným materiálom a prekonať tunel. 

Tunel je 60cm široký, 80cm vysoký a dlhý 6m. Po prekonaní tunela uložia materiál na 

vyznačené miesto. Materiál sa nesmie hádzať, môže sa prenášať a posúvať. Súťažiaci si 

môžu navzájom pomáhať, ale musia cez tunel preniesť všetok materiál, ktorý tam bol 

pripravený. 

18. Disciplína „Plazenie“ 



 

 

Súťažiaci musia prekonať vyznačenú dráhu plazením. 

19. Cieľ 

Súťažiaci musia prísť do cieľa v kompletnom výstroji. 

 

Čl. 23 

NEPLATNOSŤ POKUSU A DISKVALIFIKÁCIA 

 

1) Pokus je neplatný za:  

a) Nedotiahnutie hadíc a iných materiálov za vyznačené méty. 

b) Nezapojenie polospojok na oba ozuby. 

c) Nesprávne prekonanie prekážky. 

d) Vzájomné pomáhanie, pokiaľ to pravidlá na tej disciplíne vyslovene nepovoľujú. 

2) Súťažná dvojica je diskvalifikovaná za:  

e) Neprekonanie prekážky. 

f) Úmyselné vyzlečenie alebo rozopnutie výstroja počas plnenia disciplíny. 

g) Neposlúchnutie pokynov rozhodcu. 

h) Nedodržanie vytýčenej trasy. 

 

Hlava 4 

Jesenný branno-športový deň 

 

Čl. 24 

VŠEOBECNÝ POPIS 

 

1) Táto súťaž je zameraná na zvyšovanie teoretických a praktických znalostí z oblasti 

Ochrany pred požiarmi, ako aj fyzickej a psychickej zdatnosti detí  a opiera sa okrem 

športovo – hravej formy aj o jednotný systém prípravy v záujmových krúžkoch Centier 

voľného času príprave pri Dobrovoľných hasičských zboroch s dôrazom na ochranu pred 

požiarmi. 

 

Čl. 25 

PODMIENKY ÚČASTI A PRAVIDLÁ SÚŤAŽE 

 

1) Súťažiaca hliadka je 5-členná. 

2) Vedúci a členovia kolektívov mladých hasičov sú povinní plniť pokyny členov 

organizačného štábu. V prípade porušenia disciplíny môže byť kolektív vylúčený zo 

súťaže. 

3) Kolektív súťaží v jednotnom oblečení, ktoré zakrýva lakte a kolená. 

4) Vo všetkých disciplínach kde sa spájajú polospojky, musí byť spoj vykonaný na oba ozuby. 

5) Hliadka  musí absolvovať trať, v čo najkratšom čase a presne plniť úlohy na kontrolných 

stanovištiach. 

6) Čas sa meria elektronicky ale aj ručne stopkami. Výsledný čas je čas toho pretekára z 

hliadky ktorý dobehne do cieľa ako posledný. 

7) Organizátor rozhoduje ktoré disciplíny budú zaradené do súťaže a v akom poradí budú 

umiestnené podľa konkrétnych priestorových podmienok a technického vybavenia. 

8) Časový interval štartu určí organizátor. 

9) Hliadka musí na kontrolne stanovište prísť vždy kompletná a opúšťať ho musí tak isto 

spolu. Ani jeden zo súťažiacich sa nesmie odkloniť od vyznačenej trate viac ako 5m vľavo 

alebo v pravo. 

10) Po odštartovaní preteku, nemajú súťažiaci ani vedúci prístup na trať preteku. 



 

 

11) Výsledný čas sa skladá z dosiahnutého času na trati a súčtu trestných bodov dosiahnutých 

na jednotlivých stanovištiach (1 tr. bod = 1 minúta). Víťazí hliadka s najnižším výsledným 

časom. 

 

Čl. 26 

POPIS TRATE 

 

1) Trať nie je dĺžkou presne vymedzená, musí však mať minimálne 1,5 km a musí byť 

označená farebnými stužkami. 

2) Na trati sú rozmiestnené kontrolne stanovištia, úmerne po celej dĺžke trate. 

3) Poradie stanovíšť nie je pevne určené. Poradie určuje organizátor podľa miestnych 

podmienok. 

4) Trať môže byť situovaná aj v časti obce alebo mestskej časti, pokiaľ to miestne podmienky 

dovoľujú. 

 

Čl. 27 

POPIS ZÁKLADNÝCH DISCIPLÍN 

 

1. Požiarna ochrana I. 

Na kontrolnom stanovišti sa nachádza hydrantový nadstavec na stojane. Na obidvoch 

stranách sú prechody 75/52 mm. Zo smeru príchodu na kontrolne stanovište je na 

hydrantový nadstavec pripojená rozvinutá a rozložená hadica C s pripojenou prúdnicou C. 

Druhá hadica je zvinutá v kotúči pri hydrantovom nadstavci a je pri nej aj druhá prúdnica. 

Úlohu plnia dve dvojice, veliteľ sleduje prácu ale nepomáha. Prvá dvojica odpojí prúdnicu 

od hadice a hadicu od hydrantového nadstavca. Zvinie hadicu a aj s prúdnicou ju položí 

k hydrantovému nadstavcu. Druhá dvojica rozvinie a rozloží hadicu, ktorá stála v kotúči pri 

hydrantovom nadstavci. Pripojí ju na druhú stranu hydrantového nadstavca v smere trate 

a na druhý koniec hadice pripojí prúdnicu C. Po ukončení úlohy hliadka pokračuje 

v preteku. Viď príloha č. 7. 

Hodnotenie: za každý zlý spoj, zlé uloženie zvinutej hadice a prúdnice, alebo zlé             

rozvinutie hadice 5 tr. bodov, max. 20 tr. bodov. 

 

2. Streľba zo vzduchovky 
Strieľa sa na drevené kolíky 7x5x2 cm postavené v lapači brokov cca 30cm nad zemou vo 

vzdialenosti 10m od streleckého stanovišťa. Strieľa sa poležiačky z jedného stanovišťa 

a každý člen hliadky vrátane veliteľa má dva pokusy (dve rany) na dva kolíky. Rozhodca aj 

hliadka dbá na dodržanie bezpečnostných predpisov. Použitie vlastnej zbrane a streliva je 

neprípustné. Pretekár nesmie manipulovať s mieridlami. Pomoc rozhodcu pri nabíjaní je 

povolená. 

Hodnotenie: za každý nezvalený kolík 1 tr. bod, max. 10 tr. bodov. V prípade že 

ktorýkoľvek člen hliadky vystrelí tretí krát (použije vlastný alebo nájdený náboj) nezaráta 

sa mu  ani jeden pokus.  

 

 

3. Viazanie uzlov 
Každý člen hliadky vrátane veliteľa si vylosuje a viaže jeden uzol. Viažu sa tieto uzly 

(príloha č. 10): tesársky uzol, lodná slučka, plochá spojka, úväz na prúdnici, skracovačka 



 

 

a záchranný uzol. Prvé tri uzly sa viažu na stojane, úväz na prúdnici, skracovačka 

a záchranný uzol sa viažu mimo stojana. 

Hodnotenie: za každý nesprávne uviazaný uzol 3 tr. body, max. 15 tr. bodov. 

 

4. Hod granátom 
Súťaží všetkých päť členov hliadky. Každý člen má 2 hody. Hádže sa na viditeľný cieľ – 

zákop o rozmeroch 2x1m. bližší okraj zákopu je vzdialený od odhodovej čiary 8m. Granáty 

na druhý hod si na čiaru donesú členovia hliadky. 

Hodnotenie : za každý hod mimo cieľ dostáva hliadka 1 tr. Bod, max. 10 tr. bodov. Zásah 

na čiaru je platný hod, prešľap sa hodnotí ako nepresný zásah. 

 

5. Hasičské signály 
Súťaží všetkých päť členov hliadky. Každý člen hliadky si vytiahne zo 6 signálov (príloha 

č. 8) jeden a tento názorne predvedie. 

Hodnotenie: nesprávne znázornený hasičský signál sa trestá 1 trestným bodom, max.      5 

tr. bodov.  

 

6. Požiarna ochrana II. 

Na  stanovišti sa nachádzajú 2 savice 110mm x 1,6m, sací kôš a ventilové lanko. Úlohu 

plnia 4 členovia hliadky. Veliteľ napomáha, môže usmerňovať. 2 členovia rozložia savice 

a spoja ich dohromady, tretí člen našróbuje sací kôš a štvrtý člen rozvinie lanko a pripne ho 

na ventil sacieho koša. Lanko musí rozvinúť minimálne po koniec savíc. Po ukončení tejto 

činnosti pokračuje hliadka v preteku. 

Hodnotenie  za každý zlý spoj, prípadne zle zapnuté alebo rozvinuté lanko za každý prípad 

5 tr. bodov, max. 20 tr. bodov. 

 

7. Zdravotná príprava 
Súťaží všetkých päť členov hliadky. Každý člen hliadky si vytiahne z 12 otázok (príloha č. 

9) jednu a vlastnými slovami zodpovie otázku. 

Hodnotenie : za nesprávne zodpovedaná otázka sa trestá 1 trestným bodom, maximálne 5 

bodov. 

 

8. Topografia a zemepis 

Každý člen hliadky vrátane veliteľa si vylosuje úlohu. Dvaja členovia budú určovať azimut 

bodov označených v teréne z vyznačeného miesta pomocou buzoly typu ŠPORT. 

Tolerancia je   +
- 5 stupňov. Ďalší traja členovia si vylosujú názvy okresných miest v SR 

a tieto musia vyhľadať pomocou registra v automape Okresné mestá ktoré sa budú losovať 

určí hlavný rozhodca pred začatím súťaže. Ich počet bude desať. Čas na vyhľadávanie mesta 

je pre každého zo súťažiacich 90 sekúnd. Pomoc iného člena hliadky sa nepovoľuje. 

Hodnotenie: za každý nesprávne určený azimut 5 tr. bodov, za nevyhľadanie mesta 

v určenom časovom limite, za každý prípad 3 tr. body, max. 19 tr. bodov. 

 

 

 

9. Grafické značky 
Súťaží všetkých päť členov hliadky. Každý člen hliadky  si vylosuje z 10 obrázkov (viď 

príloha č. 6) jeden obrázok grafickej značky a určí grafickú značku. 



 

 

Hodnotenie : nesprávne určená grafická značka sa trestá 1 trestným bodom,    maximálne 

5 trestných bodov. 

 

Čl. 28 

DISKVALIFIKÁCIA 

 

1) Hliadka je diskvalifikovaná za:  

a) opustenie štartovacieho priestoru po odštartovaní preteku, 

b) vynechanie kontrolného stanovištia celou hliadkou alebo jej niektorým členom, 

c) dokázateľné skracovanie trate, 

d) odmietnutie plnenia úlohy na kontrolnom stanovišti, 

e) prijatie pomoci od inej osoby, 

f) poškodenie značenia trate, alebo úmyselné obmedzovanie inej hliadky na trati, 

g) nedobehnutie kompletnej hliadky do cieľa. 

 

Hlava 5 

Halová súťaž 

 

Čl. 29 

VŠEOBECNÝ POPIS 

 

1) Táto súťaž je zameraná na zvyšovanie teoretických a praktických znalostí z oblasti 

Ochrany pred požiarmi, ako aj fyzickej a psychickej zdatnosti detí  a opiera sa okrem 

športovo – hravej formy aj o jednotný systém prípravy v záujmových krúžkoch Centier 

voľného času príprave pri Dobrovoľných hasičských zboroch s dôrazom na ochranu pred 

požiarmi. 

 

Čl. 30 

PODMIENKY ÚČASTI A PRAVIDLÁ SÚŤAŽE 

 

1) Súťažiaca hliadka je 4-členná. 

2) Vedúci a členovia kolektívov mladých hasičov sú povinní plniť pokyny členov 

organizačného štábu. V prípade porušenia disciplíny môže byť kolektív vylúčený zo 

súťaže. 

3) Kolektív súťaží v jednotnom oblečení, ktoré zakrýva lakte a kolená. Ak sa súťaží 

v športovej hale,  je povinná halová obuv.  

4) Vo všetkých disciplínach kde sa spájajú polospojky, musí byť spoj vykonaný na oba ozuby. 

5) Pred každou disciplínou podá veliteľ družstva hlásenie rozhodcovi disciplíny a odovzdá 

mu záznamový hárok, ktorý po ukončení disciplíny podpíše a prevezme si ho na ďalšiu 

disciplínu. Po ukončení súťaže ho odovzdá sčítacej komisii. 

6) Čas sa meria ručne stopkami. Výsledný čas je súčet časov z jednotlivých disciplín 

a trestných bodov (1 tr. bod = 1 sekunda). Víťazí hliadka s najnižším výsledným časom. 

V prípade rovnosti bodov v celkovom hodnotení rozhodne lepšie umiestnenie v uzlovej 

štafete. 

7) Organizátor rozhoduje ktoré disciplíny budú zaradené do súťaže a v akom poradí budú 

umiestnené podľa konkrétnych priestorových podmienok a technického vybavenia. 

8) Časový interval štartu určí organizátor. 

9) Družstvo si musí pred začatím každej disciplíny skontrolovať materiál a prostriedky, 

pokiaľ to pravidlá výslovne nezakazujú. 

 



 

 

 

Čl. 31 

POPIS TRATE 

 

1) Súťažiť sa môže vo vnútri, ale aj vo vonkajšom prostredí. Povrch na ktorom sa súťaží musí 

byť rovný a súdržný. V prípade že sa súťaží vo vnútorných priestoroch je potrebné použiť 

ochranné prostriedky, aby sa nepoškodila podlaha prípadne steny počas práce s materiálom 

na disciplínach. 

2) Jednotlivé disciplíny musia byť umiestnené v dostatočných aby nedochádzalo pri 

súčasnom štartovaní k obmedzovaniu pretekárov. 

3) Celý priestor súťaže musí byť oddelený, od priestoru pre divákov. 

4) Poradie disciplín nie je pevne určené. Poradie určuje organizátor podľa miestnych 

podmienok. 

 

Čl. 32 

POPIS ZÁKLADNÝCH DISCIPLÍN 

 

1. Štafeta požiarnych dvojíc 
Družstvo je nastúpené v dvojstupe. Prvá dvojica sa po vybehnutí vyzbrojí náradím 

(umiestneného na štartovnej čiare) a dobehne k hydrantovému nadstavcu. Jeden z nich 

rozvinie hadicu a pripojí ju na hydrantový nadstavec. Druhý hadicu rozloží a pripojí na ňu 

prúdnicu tak, aby ležala na vyznačenom mieste (nesmie ju hádzať!). Po ukončení činnosti 

obidvaja obehnú značku a vrátia sa na štartovnú čiaru. Po návrate prvej dvojice vybieha 

druhá dvojica. Obieha značku a pri ceste späť jeden člen v ľubovoľnom poradí odpojí 

prúdnicu, preloží hadicu a odpojí ju od hydrantového nadstavca. Druhý bez pomoci musí 

hadicu úplne zvinúť po dosiahnutie úrovne hydrantového nadstavca. Po ukončení činnosti 

sa obaja vrátia s náradím späť za štartovnú čiaru. Pokus skončí a časomiera sa zastaví 

prebehnutím posledného člena cieľom. Každý člen musí obehnúť značku a musí sa 

pohybovať pozdĺž hadicového vedenia po ľavej strane tak, aby vedenie mal po pravej ruke. 

(tzn. k značke beží po ľavej strane a po prekonaní značky sa vracia po pravej strane). 

Pokiaľ sa pri ceste k značke rozpadne hadica pred dosiahnutím úrovne hadicového 

nadstavca, musí ju súťažiaci opäť zvinúť, a až potom môže v behu pokračovať. Viď príloha 

č. 11. 

Hodnotenie: Trestné body sa pripočítajú za každý prípad predčasného vybehnutia, 

nesprávneho napojenia, chodenie po nesprávnej strane vedenia, neobehnutie značky, 

hodenie hadice a prúdnice, nezvinutie hadice do úrovne hydrantového nadstavca. 

K výslednému dosiahnutému času družstva sa za každý prípad  priráta 5 sekúnd.  

 

2. Štafeta 4x20m 

Dĺžku dráhy štafety si organizátori majú právo prispôsobiť priestorovým podmienkam. 

Dráhy sú umiestnené vedľa seba a odovzdávanie štafety (tzn. štafetovej prúdnice) sa 

realizuje v protismere. Členovia družstva stoja za čiarou a nesmú ju prekročiť skôr ako 

dostanú štafetu. Štafeta sa nesmie hádzať a nosiť v ústach (ani pri plnení disciplín), môže 

byť zastrčená za opaskom, alebo sa držať v ruke (pri plnení disciplíny sa môže položiť na 

zem). Po odštartovaní prvý súťažiaci uchopí štafetu (môže byť položená na ľubovoľnej 

stane štartovnej čiary) a vbieha do prvého úseku, dobehne k hasiacemu prístroju a uloží ho 

na podložku 50x50cm vo vzdialenosti 2m. Za hranicou svojej dráhy odovzdá štafetu 

druhému súťažiacemu, ten dobehne k saciemu košu (postavený ľubovoľne) a na oko 

spätnej klapky sacieho koša pripojí karabínku ventilového lanka (tá je vzdialená od koša 

min. 10cm). Za hranicou svojej dráhy odovzdá štafetu tretiemu súťažiacemu, ten dobehne 



 

 

k rozdeľovaču a pripojí k nemu hadicu B (rozdeľovač musí byť uložený v smere preteku, 

vychýlený max 45° na pravú/ ľavú stranu). Za hranicou svojej dráhy odovzdá štafetu 

štvrtému súťažiacemu, ten dobehne k zvinutej hadici C pripojí ju na ňu rozdeľovač 

a štafetový kolík (hadicu nerozvíja a kolík zostáva tam) a beží za cieľovú čiaru. Viď príloha 

č. 11. 

Hodnotenie: Trestné body sa pripočítavajú za každý prípad predčasného vybehnutia, za 

prešľap, za nesprávne predávanie štafety, nesprávneho spojenia hadice a prúdnice (musí 

byť na dva ozuby), nesprávne zapojenie (za nezapojenie) ventilového lanka na sací kôš, 

nesprávne uloženie hasiaceho prístroja ( hasiaci prístroj nesmie spadnúť). V prípade, že 

hasiaci prístroj spadne a súťažiaci ešte nestihol odovzdať štafetu, môže sa vrátiť a opäť ho 

položiť na podložku. Za každý prípad sa priráta družstvu k výslednému času 5 sekúnd.  

 

3. Uzlová štafeta 

Každý z členov družstva si vyžrebuje jeden z piatich uzlov (skracovačka, tesársky uzol, 

lodná slučka, plochá spojka a úväz na prúdnici – viď príloha č. 10),  pristúpi k obrázku 

daného uzla a pripraví si lano podľa potreby. Keďže sa jedná o štafetu, nesmie začať viazať 

uzol ďalší súťažiaci, kým ten pred ním ešte neskončil. Na povel rozhodcu vybehne prvý 

člen, zaviaže uzol a vráti sa za štartovnú čiaru (vzdialená min. 1 m od uzlov) a tak sa to 

zopakuje pri všetkých štyroch členoch družstva. Tesársky, lodná a plochá spojka sa viažu 

okolo brvna, skracovačka a úväz na prúdnici sa viažu na zemi, pričom pri úväze je jedna 

časť lana priviazaná k brvnu. Uzly musia byť správne uviazané a viditeľne upravené, 

pretože rozhodca ich pri záverečnej kontrole nebude upravovať. Viď príloha č. 12. 

Hodnotenie: Trestné body sa pripočítavajú za každý prípad predčasného vybehnutia  a za 

nesprávne zaviazanie uzla. Za každý prípad zle naviazaného uzla sa priráta družstvu 

k výslednému času 5 sekúnd a za každého člena, ktorý vybehne na trať predčasne sa 

k výslednému času družstva priráta 60 sekúnd. 

 

4. Požiarny útok – halový variant 
Disciplínu vykonávajú naraz všetci 4 členovia družstva. Na pokyn štartéra sa postavia 

s technickými prostriedkami na štartovnú čiaru. Po odštartovaní jeden člen zoberie hadicu 

B a rozdeľovač a beží k atrape PPS12, ku ktorej pripojí hadicu (ktorá zostáva v kotúči a je 

minimálne rozvinutá, nie je chybou ak sa pri zapájaní rozpadne) a na ňu rozdeľovač. 

Zároveň vybiehajú dvaja členovia, každý s jednou hadicou C a prúdnicou a vytvoria 

skrátený pravý a ľavý prúd, prebehnú s prúdnicami za cieľovú čiaru a položia ich na 

vyznačené miesto. Posledný člen uchopí na štartovnej čiare sací kôš, dobehne k savici, 

ktorú namontuje na atrapu PPS12 (na všetky závity), na savicu namontuje sací kôš na 

všetky závity a položí na zem a beží k cieľovej čiare.  Útok je ukončený, keď posledný  

člen prebehne za cieľovú čiaru. Viď príloha č. 11. 

Hodnotenie: Trestné body sa pripočítajú za každý prípad predčasného vybehnutia, za 

predčasný dotyk s náradím, nesprávneho napojenia hadice, savice, sacieho koša, prúdnice 

(všetko na dva ozuby/ závity). Za každý prípad sa priráta družstvu k výslednému času 5 

sekúnd. 

 

5. Hasičské kolky 

Na štartovnej čiare sú zvinuté štyri (dve) hadice typu C. Vo vzdialenosti 4m od štartovnej 

čiary je vyznačené miesto s rozmermi 40x40cm, na ktorom je postavených 5 kolkov (príp. 

plastových fliaš trochu naplnených vodou).  Na pokyn štartéra prvý zo štvorice vezme 

jednu hadicu, chytí ju za obidve polospojky a rozvinutím sa snaží zhodiť čo najviac kolkov 

(hadica sa musí rozvíjať odtáčaním, nesmie byť do kolkov hodená ani podtrhávaná!). 

Pokus následne zopakujú aj ostatní členovia družstva. Ale pred každým pokusom rozhodca 



 

 

postaví kolky na presne určené miesto (nesmú to robiť súťažiaci!). Súťažiaci sa nesmú 

predbiehať a musia počkať na pokyn rozhodcu. Viď príloha č. 12. 

Hodnotenie: Trestné body sa počítajú za prešľap, za každý nezhodený kolok, každému 

súťažiacemu samostatne a v závere sa spočítajú, za každý prípad sa priráta družstvu 5 

sekúnd. 

 

Čl. 33 

NEPLATNOSŤ POKUSU A DISKVALIFIKÁCIA 

 

1) Pokus je neplatný ak:  

a) členovia s náradím neprebehnú cieľom alebo nezvinú hadicu v štafete požiarnych 

dvojíc, 

b) posledný člen so štafetou neprebehne cieľom v štafete 4x20m, 

c) dôjde k prekríženiu prúdov, alebo ak niektorý z členov neprebehne cieľom, 

 

2) Súťažná hliadka je diskvalifikovaná za:  

d) nenastúpenie po opakovanom vyzvaní na štart, 

e) nesplnenie disciplín podľa predpísaného poradia, 

f) neuposlúchnutie a nerešpektovanie rozhodcov, 

g) nešportové a nedisciplinované správanie, 

h) odmietnutie plnenia úlohy na jednotlivých disciplínach, 

i) za výmenu členov (prípadne pomoc iného člena) na jednotlivých disciplínach, 

j) výmenu vylosovaných uzlov medzi členmi. 

 

Hlava 5 

Memoriál Celestína VAJDU 

 

Čl. 34 

VŠEOBECNÝ POPIS 

 

1) Jedná sa o súťaž, ktorá je simuláciou zásahovej činnosti hasiča. Súťaží sa v kompletnom 

zásahovom obleku alebo v kompletnej pracovnej rovnošate so zásahovou prilbou, 

rukavicami a zásahovým opaskom. 

 

Čl. 35 

PODMIENKY ÚČASTI A PRAVIDLÁ SÚŤAŽE 

 

1) Vzhľadom k pohybovej náročnosti pretekov, ktoré predpokladajú vysokú pohybovú 

výkonnosť pretekárov, odporúčame účasť len telesne zdatných hasičov. 

2) Organizátor má právo nepripustiť na štart súťažiacich, ktorí sú zjavne pod vplyvom 

alkoholu alebo iných omamných látok. 

3) Každý súťažiaci zodpovedá za svoj zdravotný stav a štartuje na vlastné nebezpečenstvo. 

4) Každá organizácia zodpovedá za technický stav svojej techniky a vybavenia. 

5) Súťažiaci musia byť vybavený kompletným zásahovým oblekom alebo kompletnou 

pracovnou rovnošatou (tak aby boli zakryté kolená a lakte), rukavicami, zásahovou prilbou, 

pevnou zásahovou prípadne pracovnou obuvou (nesmú sa používať kopačky, tenisky, 

tretry a pod.) a zásahovým opaskom. 

6) Organizátor má právo pre zvýšenie náročnosti trate zahrnúť do povinnej výstroje aj dýchací 

prístroj, ale len ako záťaž bez masky. 



 

 

7) Po celú dobu činnosti na trati nesmú súťažiaci úmyselne vyzliecť ani rozopnúť žiadnu 

súčasť predpísanej výstroje. V prípade neúmyselného spadnutia alebo rozopnutia výstroja, 

je pretekár povinný okamžite zastaviť a chybu odstrániť. 

8) Vo všetkých disciplínach kde sa spájajú polospojky, musí byť spoj vykonaný na oba ozuby. 

9) Súťaž sa koná v celku, družstvo plnia disciplíny na trati bez prestávky. 

10) Čas sa meria elektronicky ale aj ručne stopkami. Výsledný čas je čas prekonania všetkých 

disciplín a prekážok, ktorý zastaví veliteľ družstva po splnení všetkých podmienok trate. 

11) Organizátor rozhoduje ktoré disciplíny budú zaradené do súťaže a v akom poradí budú 

umiestnené podľa konkrétnych priestorových podmienok a technického vybavenia. 

12) V kategórii ženy organizátor povoľuje úľavu na plnení  disciplíny takto:  

a) vodič vozidla môže byť muž, 

b) prírodná prekážka bude váhovo prispôsobená pre ženy, 

c) bariéra bude prispôsobená pre ženy,  

d) vyloženie PS 12 s techniky na základňu zabezpečí organizátor súťaže.  

 

Čl. 36 

POPIS NÁRADIA NA SÚŤAŽ  

 

1) Technika a náradie pre plnenie disciplín súťaže: 

a) Striekačka schváleného typu PS bez viečka (objem valcov striekačky do 1200 ccm 

vrátane, funkčná výveva - sanie), 

b) Zásahové vozidlo ktoré prepraví PS 12 na svojom podvozku alebo na prívese PPS 12 

napr. DA, CAS, 

c) 2 ks nasávacie hadice určené na zásah s dĺžkou 2,5 m ± 10 cm vrátane koncoviek, 

priemer 110 mm zo skrutkovým spojením alebo 4 ks nasávacie hadice  s dĺžkou 1,6 m 

± 10 cm vrátane koncoviek s priemerom 110 mm so skrutkovým spojením spojené po 

dvoch dieloch.. Savice nesmú byť inak upravované  (rôzne úchyty na nosenie) ako boli 

vyrobené výrobcom, 

d) 1 ks sací kôš na zásah s priemerom 110 mm s funkčnou spätnou klapkou, alebo ventilom 

bez úprav (po jej použití musí sací kôš vypustiť vodu zo savicového vedenia), 

e) 1 ks záchytné lano, 

f) 1 ks ventilové lanko, 

g) 1 ks rozdeľovač s ľubovoľnými ventilmi bez úprav (stredná páka ventilu môže byť 

upravený ako uško, no ventily musia byť funkčné), 

h) 2 ks hadice B  priemer 75 mm, izolovaných s dĺžkou 20 m ± 1 m s minimálnou šírkou 

plochej hadice 113 mm , 

i) 4 ks hadice C priemer 52 mm izolovaných s dĺžkou 20 m ± 1 m s minimálnou šírkou 

plochej hadice 79 mm , 

j) 2 ks prúdnice C Sprchový (trieštivý) prúd,  

k) 2 ks kľúče na polospojky. 

 

2) Hadice sa merajú voľne položené bez naťahovania. Hlavný rozhodca sa môže rozhodnúť 

o tom, že nebude vykonávať technickú kontrolu náradia pred súťažou, ale bude 

vykonávaná náhodnou kontrolou maximálne do 10-tich minút po ukončení pokusu. Ak 

náradie nebude zodpovedať parametrom uvedených v čl. 3 odsek 1 družstvu nebude pokus 

uznaný a družstvo bude diskvalifikované.   

 

Čl. 37 

VÝSTROJ SÚŤAŽIACICH 

 



 

 

1) Súťažiaci musia byť vybavený kompletným zásahovým oblekom alebo kompletnou 

pracovnou rovnošatou (tak aby boli zakryté kolená a lakte), rukavicami, zásahovou prilbou, 

pevnou zásahovou prípadne pracovnou obuvou (nesmú sa používať kopačky, tenisky, 

tretry a pod.) a zásahový opasok. 

 

Čl. 38 

POPIS TRATE 

 

1) Trať môže mať povrch zemitý, trávnatý, škvarový, asfaltový, antukový, tartanový, vodný 

alebo iný. Družstvá sú povinné sa s traťou vopred oboznámiť. 

2) Zdroj vody na plnenie disciplíny č. 5 je potok. 

3) Jednotlivé disciplíny sú po trati zoradené podľa uváženia organizátora, tak aby bola 

zachovaná náročnosť trate. 

4) Organizátor má právo doplniť zoznam hlavných disciplín. Uvedené zmeny je povinný 

uverejniť minimálne dva týždne pred súťažou na webovej stránke. 

 

Čl. 39 

POPIS ZÁKLADNÝCH DISCIPLÍN 

 

1. Štart 

Na štart sa družstvo dostaví v predstihu pred odštartovaním oblečené v predpísanom 

výstroji bez kabáta (blúzy), prilby, rukavíc a zásahového opasku. Na štart do určeného 

priestoru bude zaparkovaná aj hasičská technika (napr. DA, CAS+ príves PPS 12). 

Družstvo po kontrole výstroje okrem veliteľa odchádza do šatne. Ešte pred kontrolou na 

štarte si v šatni na vešiak zavesia kabáta (blúzu), prilbu, rukavice a zásahový opasok. 

2. Disciplína „Štart - Šatňa“ 

Po odštartovaní (veliteľa) dobehne veliteľ družstva do improvizovanej šatne, kde vyhlási 

poplach  a celé družstvo sa vystrojí kabátom (blúzou), prilbou, rukavicami a opaskom,       

(dýchacím prístrojom). Poradie obliekania jednotlivých súčastí je ľubovoľné a družstvo pri 

obliekaní môže aj spolupracovať. Po kompletnom oblečení (ustrojení) sa celé družstvo na 

povel veliteľa družstva presunie do pristaveného vozidla (pri štarte).Po nasadnutí celého 

družstva do vozidla a na povel veliteľa družstva vodič vyráža s technikou na trať.  

3. Disciplína „Potok“ 

Po prejazde traťou cca. 300 m od štartu je potrebné vozidlom prekonať vodnú prekážku 

(prebrodenie potoka). Po prekonaní potoka vozidlo pokračuje v jazde po vyznačenej trati 

po ďalšiu disciplínu.        

4. Disciplína „Prírodná prekážka“ 

Po prejazde traťou cca. 300 m od potoka je potrebné na povel veliteľa družstva potrebným 

počtom členov družstva odstrániť s trate prírodnú prekážku presne do vopred vyznačeného 

priestoru (miesta). Po prekonaní prírodnej prekážky družstvo nastúpi do vozidla 

a pokračuje ďalej v jazde po vyznačenej trati po ďalšiu disciplínu. 

5.    Disciplína „Zásah DHZ obce“ 

       Po prejazde traťou cca. 300 m od prírodnej prekážky je potrebné na povel veliteľa       

družstva pristaviť vozidlo do vyznačeného boxu pre techniku. Po pristavení a zaistení        

vozidla proti samovoľnému pohybu družstvo na povel veliteľa družstva začne plniť         

disciplínu Zásah DHZ obce. 

Na vopred určené miesto (základňu) si družstvo prenesie PS 12 a začne vytvárať sacie,       

dopravné a útočné vedenie. Podmienkou pri vytvorení sacieho vedenia je, že na klapku        

sacieho koša  bude zapojené ventilové lanko a na sacie vedenie bude zapojené záchytné      

lano, ktoré bude spolu s ventilovom lankom istiť sacie vedenie. Podmienkou pre všetkých 



 

 

členov družstva pri tvorbe dopravného vedenie je prekonať všetky prekážky v smere 

zásahu a aj na ceste späť počas plnenia disciplíny. Člen družstva na ceste späť prekonáva 

tú prekážku ktorú prekonával v smere zásahu. 

      Prekážky v smere zásahu sú: - vodná priekopa ( prekonávajú všetci členovia družstva,        

ktorí sa podieľajú na tvorbe dopravného a útočného vedenia), - tunel (prekonávajú všetci       

členovia družstva, ktorí sa podieľajú na tvorbe útočného vedenia na pravej strane trate), 

bariéra (prekonávajú všetci členovia družstva, ktorí sa podieľajú na tvorbe  útočného  

vedenia na ľavej strane trate). Útočné vedenie bude ukončené na pravej aj ľavej strane  

prúdnicou C Sprchový (trieštivý) prúd. Oba útočné prúdy musia byť zavodnené. 

6.    Cieľ 

Cieľom je zlikvidovať požiar vo vopred určenej nádobe, ktorý bude zapálení rozhodcom 

v čase keď strojník PS 12 začne sať vodu cez vývevu čerpadla. Na požiar je pre každé 

družstvo určené presne množstvo PHM (1 liter BA 95 a 1 liter motorového oleja).  

Čas všetkých disciplín zastaví veliteľ družstva ručne po zlikvidovaní požiaru.  

Súťažiaci musia byť v kompletnom výstroji. 

 

Čl. 40 

NEPLATNOSŤ POKUSU, DISKVALIFIKÁCIA A TRESTNÉ MINÚTY 

 

1) Pokus je neplatný za:  

a) Zastavenie časomiery pred zlikvidovaním požiaru. 

b) Ak náradie nebude zodpovedať parametrom uvedených v čl. 3 odsek 1. 

c) Neposlúchnutie pokynov rozhodcu. 

 

2) Udelenie trestných minút za: 

a) Nesprávne prekonanie prekážky (uloženie techniky, materiálu mimo vyznačené 

miesto) - 5 minút, 

b) Za otvorené dvere na technike a vozíkoch – 5 minút 

c) Neprekonanie prekážky – 5 minút, 

d) Úmyselné vyzlečenie alebo rozopnutie výstroja počas plnenia disciplíny – 5 minút, 

e) Nedodržanie vytýčenej trasy - 5 minút, 

f) Pohyb vozidla pred nastúpením všetkých členov družstva do vozidla- 5 minút. 

 

Čl. 41 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

 

1) Súťaží sa podľa platného štatútu OHL.  

2) Výklad štatútu OHL prislúcha iba povereným členom Ligovej komisie, Výcvikového štábu 

a Komisie mládeže OV DPO.  

3) Štatút je možné meniť a dopĺňať na základe pripomienok predložených Ligovej komisii 

a po schválení Výcvikovým štábom a Predsedníctvom OV DPO po ukončení ligového 

ročníka.  

4) Štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia Predsedníctvom OV DPO konaného dňa 1. 2. 

2016.



 

 

Príloha č. 1: Prihláška OHL 

 

   Prihláška do XV ročníka 

DHZ        v kategórii      v roku     2016  

Hosťovanie:  

  Meno a priezvisko: číslo OP: 

číslo čl. 

preukazu: DHZ: Podpis: 

1.           

2.           

3.           

Zapožičanie:  

  Meno a priezvisko: číslo OP: 

číslo čl. 

preukazu: DHZ: Podpis: 

1.           

2.           

3.           

 

Prehlasujem, že súťažné družstvo prihlásené do Okresnej hasičskej ligy je oboznámené so štatútom 

OHL, bude sa disciplinovane riadiť pokynmi členov vedenia súťaže, rozhodcov a hlavného rozhodcu. 

Súťažiaci potvrdzujú svojim podpisom, že súťažia na vlastné nebezpečenstvo. V prípade zapožičania 

(hosťovania) člena uveďte jeho príslušnosť k DHZ kde je členom. DHZ. 

 

V      dňa     20              

  Meno a priezvisko: číslo OP : číslo čl. preukazu:  Podpis: 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.        



 

 

              Podpis veliteľa a pečiatka DHZ 

                                                       

 



 

 

Príloha č. 2:    VZOR !!! 

 

Žiadosť na organizovanie kola súťaže 

Obecný úrad Liptovský Mikuláš, Kopaničiarska 72, O31 01 Liptovský Mikuláš 

 

 

Ligová komisia OHL 

Liptovský Mikuláš 

 

 

Vec: Žiadosť o zorganizovanie kola OHL 

 

Žiadam Vás o zorganizovanie príslušného kola OHL v súlade so Štatútom  OHL dňa 

3. 7. 2013 na Futbalovom ihrisku v Ondrašovej. 

 

 

 



 

 

Príloha č. 3: Písomné poverenie rozhodcu OHL 

 

POVERENIE ROZHODCU PRE  

OKRESNÚ HASIČSKÚ LIGU 
 

Ligová komisia udeľuje poverenie pre ....................................................................................... 

Narodený(á) ............................................................... v ............................................................ 

členovi DHZ .............................................................................................................................. 

 

Menovaný pozná pravidlá Okresnej hasičskej ligy a má právo byť menovaný za rozhodcu pre 

jednotlivé kolá OHL. 

 

V Liptovskom Mikuláši dňa ....................2016  ....................................................... 

  Podpis predsedu ligovej komisie 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 4: Písomný protest 

 

      Písomný protest 

 

Hlavný rozhodca  

Okresná hasičská liga 

 

V ......................... dňa................... 20...... 

 

Podávam písomný protest za DHZ ............................................... voči rozhodnutiu rozhodcov 

v .......  ligovom kole súťaže OHL, konanej v ...................................... 

Podrobný popis protestu proti rozhodnutiu rozhodcov: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zároveň som uhradil i poplatok vo výške 30,00 €, ktoré prevzal hlavný rozhodca ...... kola 

ligového (meno, priezvisko)............................................. pri odovzdaní písomného protestu. 

 

 

.................................................   ................................................................. 
     Pečiatka podpis veliteľa DHZ            Podpis hlavného rozhodcu ligového kola 



 

 

Príloha č. 5: Písomný súhlas 

 

 

      Písomný súhlas 

 

Ligová komisia  

Okresná hasičská liga 

 

V ......................... dňa................... 20..... 

 

Ja ...................................................................(titul, meno, priezvisko) dole podpísaný zástupca 

organizátora ........ kola OHL, miesto konania ............................................ dňa .........................  

súhlasím s podmienkami a povinnosťami uvedenými v Štatúte Okresnej hasičskej ligy. 

Súhlasím i s povinnosťami uvedenými v Štatúte OHL v článku 9. 

 

 

 

       ................................................................ 

         Podpis 

 

 

 

 

 

Kontakty na rozhodcov sú zverejnené na internetovej stránke www.ovdpolm.sk a na stránkach 

facebooku/OHL okresu Liptovský Mikuláš. 



 

 

Príloha č. 6: Grafické značky 

 

 

                                                   

Rozvinutá hadica C52 Rozvinutá hadica B75 
 
 
 
 

                                                                      

Sacia hadica Sací kôš 
 
 
 
 
 

                                                                                

Rozdeľovač                                                                         Prúdnica “C” 
 

 

                                                   

    Prúdnica “B”                                                                   Ejektor ležatý 

 

 

 
 

                                                                               

Hydrantový nadstavec                                                            Telefón  

 



 

 

Príloha č. 7: Požiarna ochrana I. 

 



 

 

Príloha č. 8: Hasičské signály 

 

 

 

1) POZOR !!!  

 

– vzpažiť – dlaň otvorená 

 

2) ROZUMIEM !!! 

 

 – vzpažiť a pripažiť – dlaň otvorená 

 

3) VODU (vpred) !!! 

 

 – skrčenú pažu niekoľkokrát vystrčiť hore  -dlaň zovretá do päste 

 

4) VODU STAV (stáť) !!! 

 

 – natiahnutou pažou niekoľkokrát polkruh nad hlavou – dlaň otvorená  

 

5) POMALŠIE (zmenšiť tlak) !!! 

 

- kmitanie natiahnutou pažou do strany  - dlaň otvorená  

 

6) NEBEZPEČIE – všetko preč !!! 

 

- natiahnutou pažou niekoľkokrát čelný kruh – dlaň otvorená  



 

 

Príloha č. 9: Zdravotnícky test 
 

1. Čo predstavuje vitálne - základné životné funkcie ?  

a) vedomie, dýchanie, krvný obeh 

b) dýchanie, krvný obeh  

 

2. Ako zastavujeme veľké vonkajšie krvácanie ? 

a) priamym tlakom na ranu a použitím tlakového obväzu 

b) použitím škrtidla 

 

3. Zlomeninu dlhej kosti dolnej končatiny znehybňujeme nasledovne: 

a) 1 kĺb nad a 1 kĺb pod zlomeninou 

b) priložením poranenej končatiny k zdravej nohe a znehybníme (opaskom, popruhom, ...) 

 

4. Prvá pomoc postihnutému v bezvedomí pozostáva:  

a) zistenie dýchania, vyčistenie ústnej dutiny a záklonu hlavy 

b) zistenie životných funkcií - vedomie, dýchanie, krvný obeh, bočná stabilizovaná poloha, 

sledovanie postihnutého a zaistenie prevozu do nemocnice  

 

5. Príznaky šoku sú: 

a) bledá, chladná, spotená koža 

b) b/ bledá, suchá a teplá koža  

 

6. Pri oživovaní je dôležité zachovať pomer vdychov a stlačení hrudníka: 

a) 2 vdychy, 10 stlačení hrudníka 

b) 2 vdychy, 30 stlačení hrudníka 

 

7. Ak je v rane cudzie teleso: 

a) nevyťahujeme ho, ale previažeme obväzom 

b) stlačíme okraje rany okolo cudzieho telesa, ranu obložíme do výšky cudzieho telesa a 

zaistíme obväzom, cudzie teleso zásadne nevyberáme  

 

8. Stala sa dopravná nehoda. Poskytnúť prvú pomoc podľa zákona musí: 

a) len zdravotnícky pracovník 

b) každý občan, pričom nesmie ohroziť vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť iných účastníkov 

nehody  

 

9. Ako uvoľníme dýchacie cesty pri bezvedomí ? 

a) záklonom hlavy a vytiahnutím a pripevnením jazyka 

b) uloženie raneného na chrbát a záklonom hlavy 

  

10. Dezinfekčný roztok alebo spray v lekárničke slúži na:  

a) dezinfekciu rúk pred zastavením krvácania 

b) výlučne na dezinfekciu okolia rany  

 

11. Stabilizovaná poloha je: 

a) poloha na boku 

b) poloha na chrbte  

 

12. Ako rozoznáme krvácanie z tepny a ako krvácanie zo žily ? 

a) z tepny vystrekuje jasnočervená krv, zo žily vyteká tmavočervená krv 

b) z tepny vystrekuje tmavočervená krv, zo žily vyteká jasnočervená krv  



 

 

Príloha č. 10: Viazanie uzlov 
 

 



 

 

Príloha č. 11: Halové disciplíny 

 



 

 

Príloha č. 12: Halové disciplíny 

 


