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METODIKA TECHNICKEJ 

SPO SOBILOSTI TRATE RHLS 

PLATNÉ OD 31.03.2019 

1. ÚVOD 
Cieľom tohto metodika je napomôcť organizátorom ligových kôl Regionálnej ligy Spiš pripraviť trať 

vhodnú po technickej, ale ja organizačnej stránke. Organizátor ligového kola by tak mal predísť 

nepríjemnostiam, technickým nedostatkom ako na trati, tak aj pri organizácii súťaže. 

2. TECHNICKÝ PLÁN SÚŤAŽNEJ TRATE RHLS 
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Organizátor by mal pripraviť trať s dĺžkou 70 metrov od stredu základne po nástrekovú čiaru. Širokú 

min. 8 metrov, ohraničenú po oboch stranách bez prístupu divákov. Prístup je možný jedine pre 

súťažiacich a rozhodcu. 

Organizátor zabezpečí metrážne označenie trate – 18m, 36m a 54 m. Výška základne je 10 cm a musí 

byť obitá z každej strany. Výška nádrže na vodu je 80 cm (±5cm) na strane košiara a nalievača nesmú 

byť žiadne rúčky ani výstupky. Štartovacia a prípravná čiara musí byť dostatočne viditeľná, 

vyznačená buď farbou, alebo hadicou, ktorá musí byť pripevnená tak, aby nespôsobovala súťažným 

družstvám počas štartu žiadne obmedzenia. Na pláne je červenými čiarami rozmerovo znázornené 

okobercovanie okolia základne (na trávnatom povrchu je nutné pod koberec použiť vrstvu gumy či 

fólie) a taktiež okobercovanie nástrekových čiar pre LP a PP. Ak má organizátor okolie základne a 

nábehovú trať ku základni na betónovom alebo asfaltovom podklade, nie je povinný zabezpečiť 

okolie základne jeho vykobercovaním. Odporúča sa organizátorovi, aby zabezpečil odtok vody 

savicovými zberačmi a to buď v mieste nástrekových čiar, alebo v mieste rozdelovača. Ak takéto 

zberníky nebudú pri trati na odtok vody vytvorené, organizátor je povinný na tieto miesta zabezpečiť 

dostatočný počet osôb organizačnej čaty, ktorý po ukončení útoku požiarneho družstva korigujú a 

napomáhajú súťažiacim s odťahovaním hadíc, prípadne vylievaním vody z nich. Organizátor je 

povinný zabezpečiť dostatočný počet osôb organizačnej čaty v blízkosti základne, pretože je to 

kritickým miestom premočenia trate. 

Tieto osoby musia rýchlym konaním predísť situáciám premočenia trate. Organizačná čata 

zabezpečuje odstraňovanie vody z blízkeho okolia základne a nádrže na vodu metlami, stierkami. 

Organizátor kola RHLS sa pri príprave a výstavbe trate pridržiava technického plánu trate RHLS, 

pretože hlavný rozhodca RHLS kontroluje pred začatím daného kola technické parametre trate 

organizátora súťažného kola RHLS. Merať sa budú všetky metrážne parametre znázornené na danom 

technickom pláne RHLS. Ak organizátor kola v daný deň organizuje inú pohárovú hasičskú súťaž, musí 

pripraviť druhú trať na kolo RHLS. Ak organizátor nemá miesto, kde by pripravil inú trať, musí 

zabezpečiť regulárne podmienky na vykonanie ligového kola. To sa nevzťahuje na organizátorov, ktorí 

organizujú súťaže na asfaltovom povrchu. 

Trať musí byť pripravená hodinu pred začiatkom ligového kola, aby ju mohol hlavný rozhodca 

skontrolovať!!! 

3. OHRANIČENIE TRATE 
Trať na výkon požiarneho útoku musí byť ohraničená, zabezpečená pred voľným pohybom osôb 

(diváci, členovia družstiev), ktoré v danom okamihu nevykonávajú disciplínu požiarneho útoku. Na 

zabezpečenie nenarušenia trate dohliadajú organizátori, členovia organizačných čiat v oblasti trate. 

Prerušené ohraničenie trate je len v mieste prejazdu súťažných družstiev na trať a naopak. Tu by mal 

organizátor taktiež zabezpečiť člena organizačnej čaty, aby korigoval súťažné družstvá na súťažnú trať 

a naopak, a aby zamedzil vstupu osobám, ktoré nevykonávajú prípravu, alebo disciplínu požiarneho 

útoku. 
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4. PRÍPRAVNÁ ZÁKLADŇA 
Prípravná základňa je ohraničené miesto v rozmere 2x2m, kde sa vykonáva kontrola súťažnej 

techniky pred vykonaním súťažnej disciplíny PÚ u súťažných družstiev jednotlivo a podľa poradia. 

Prípravná základňa môže byť buď vytýčená páskou, farbou alebo klasickou drevenou základňou. Dané 

miesto je označené aj textovo „ Prípravna základňa“. Organizátor zabezpečí prípravnú základňu, 

najlepšie v tesnej blízkosti prerušeného ohraničenia trate, kde je miesto prejazdu súťažných družstiev 

na trať a naopak. Kontrolu na prípravnej základni vykonáva rozhodca RHLS. Kontrola sa nevykonáva 

na PS12, no v prípade podozrení zo strany rozhodcu, môže ten následne vyzvať hasičské družstvo na 

vysvetlenie danej veci na technike – PS 12. 

5. MERANIE HADÍC 
Organizátor súťažného kola RHLS zabezpečí meranie hadíc. Mierka na zmeranie hadice bude v dĺžke 

19 metrov a bude vytvorená na boku ohraničenej trate. Organizátor zabezpečí človeka, ktorý bude 

zodpovedný za meranie a hadíc a bude ovládať aktuálne pravidlá RHLS. 

6. ČASOMIERA 
Organizátor súťažného kola RHLS použije primárne ligovú časomieru a musí si zabezpečiť 

elektronickú časomieru s mechanizmom terčov, ktoré boli schválené na ligovom sneme RHLS a ktorá 

bude záložná časomiera v prípade poruchy hlavnej ligovej časomiery.  

7. INÉ ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE LIGOVÉHO KOLA 
Organizátor je povinný zabezpečiť bezporuchovú dodávku vody do nádrže na vodu počas ligového 

kola RHLS. Ak organizátor zabezpečuje dodávku vody z vodného zdroja elektrickým alebo motorovým 

čerpadlom, mal by mať v zásobe náhradné čerpadlo v prípade poruchovosti hlavného čerpadla. Ak 

organizátor súťaže zabezpečuje dodávku vody cez hydrant, nemal by byť predpoklad poruchy 

dodávky vody, v tomto prípade nie je organizátor súťaže povinný mať v zásobe zásobovacie čerpadlo. 

Organizátor súťaže musí zabezpečiť výsledkovú tabuľu na zverejňovanie výsledkov u súťažných 

družstiev v priebehu súťaže, ktorá je prístupná ako súťažným družstvám, tak aj divákom počas súťaže. 

Organizátor súťaže dbá na to, aby sa časový harmonogram ligového kola dodržiaval, hlavne dbá na 

dodržanie času začiatku ligového kola RHLS. Na zabezpečenie hladkého a bezproblémového kola 

RHLS, tomu organizátor prispôsobí a zabezpečí dostatočný počet osôb v organizačnej čate. 

Organizátor ligového kola je povinný osloviť hl.rozhodcu a rozhodcu na prípravnej základni zo 

schváleného zoznamu rozhodcov na sneme RHLS. 

Organizátor ligového kola je povinný zabezpečiť rozhodcu k meraniu hadíc a rozhodcu k terčom, 

ktorí budú ovládať aktuálne pravidla RHLS. 

Organizátor ligového kola je povinný zabezpečiť/osloviť štartérov a pomocných štartérov zo 

schváleného zoznamu štartérov na sneme RHLS. 
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Organizátor je povinný sa postarať o rozhodcov a štartérov v podobe pitného režimu a stravy. 

V prípade potreby sa dohodnúť na nákladoch na cestovanie. 

8. PRÁVA A POVINNOSTI HL.ROZHODCU 
Hl.rozhodca ligového kola má právo a zároveň povinnosť premerať technické podmienky a 

parametre trati súťažného kola. Hlavný rozhodca hodnotí pred začatím ligového kola technické a 

organizačné zvládnutie prípravy súťaže organizátora. Pri hodnotení a meraní je prítomný organizátor 

súťaže. 


