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PRAVIDLA) 		

REGIONA) LNEJ	HASIC2SKEJ	LIGY	SPIS2 	
PLATNÉ	OD	27.03.2022	

1. ORGANIZÁTOR	LIGOVÉHO	KOLA	
Organizátormi ligového kola je Regionálna hasičská liga Spiš (RHLS) v spolupráci s DHZ, ktorý je 
organizátorom daného kola. Organizátorom ligového kola RHLS môže byť len účastník aktuálneho 
ročníka RHLS. 

2. ÚČASTNÍK	ROČNÍKA	RHLS	+	ŠTARTOVNÉ	A	ZÁLOHA	
Účastníkom ligového ročníka RHLS môže byť každé hasičské družstvo, ktoré zaplatí vstupný poplatok  
30€ a zálohový poplatok 30€ pre aktuálnu sezónu (po odbehnutí min. 90% súťažných kôl bude tento 
zálohový poplatok hasičskému družstvu vyplatený na jesennom sneme).  
Štartovné pre ligové tímy na každé ligové kolo je max. 10,00 €/družstvo. Štartovné pre neligové tímy 
určuje organizátor daného ligového kola (odporúčaný poplatok min. 10 € bez stravy). 
Účastník ročníka RHLS ma právo po zaplatení štartovného a zálohy hlasovať a zapájať sa na Jarnom 
a Jesennom sneme RHLS. 

3. OCENENIE	SÚŤAŽNÝCH	TÍMOV	
Spôsob ocenenia súťažných hasičských tímov  na ligových kolách určuje organizátor, no povinnosťou 
je zakúpenie hodnotných pohárov pre ocenenie prvých troch družstiev v oboch kategóriách (muži, 
ženy). 
Pri vyhlásení celkových výsledkov ligy za celú sezónu, budú všetky ligové hasičské družstvá ocenené 
vecnými cenami. 
Víťaz mužskej a ženskej kategórie získa PUTOVNÝ POHÁR (majetok ligy) na dobu 1 roka, za ktorý nesie 
hmotnú zodpovednosť počas celého roka. V prípade poškodenia je povinný nahradiť škody, ktoré 
vznikli lige. 

4. TERMÍNY	SÚŤAŽÍ	A	ŠTARTOVKY	
Termíny jednotlivých súťaží pre daný ročník sú zverejnené na oficiálnej stránke ligy www.rhls.sk . 
Ligové kolo RHLS sa musí začínať najneskôr o 12:00 hod. nástupom (ak snem ligy nerozhodne inak). 
Spúšťanie elektronickej štartovky bude vždy v pondelok o 20:00 hod. dva týždne pred ligovým kolom. 
V prípade dvojkola bude čas prvej štartovky o 20:00 hod. a druhej štartovky o 20:30 hod. Pri posune 
štartovného čísla na súťaži v 1.kole, ostáva posunuté št.číslo rovnaké aj pre 2.kolo pokusov. 
Ak súťažné družstvo požiada organizátora o akúkoľvek zmenu štartového poradia po uzavretí 
štartovky (v rozmedzí 48 hodín pred konaním prípadne v deň konania súťaže), bude mu umožnená 
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zmena štartu v štartovom poradí na základe schválenia výboru a odobrenia organizátora súťaže za 
poplatok 20€ do pokladne RHLS. 

5. TECHNICKÉ	PODMIENKY	
Požiarny  útok môže byť vykonaný na ploche, ktorá má požadované rozmery  a povrch bezpečný pre 
súťažiacich. 

• povrch okolo základne musí byť zabezpečený proti rozmoknutiu (v prípade trávnatého 
povrchu vykobercovaný, pod kobercom sa musí nachádzať aj vrstva gumy či fólie). 
Vykobercovanie je povinný organizátor pripraviť podľa metodiky pripravenosti. Ak má 
organizátor okolie základne a nábehovú trať ku základni na betónovom alebo asfaltovom 
podklade, nie je povinný zabezpečiť okolie základne jeho vykobercovaním. 

• rozmer základne je 2 x 2 metre a jej výška 10 cm (základňa musí byť obitá dookola z každej 
strany) 

• nádrž na vodu o max. rozmeroch 150cm x 100cm x 80cm (+/- 5 cm) a obsah najmenej 1000 l.  
• športová nádrž na vodu musí mať pozdlžnú stranu v smere behu a stranu bližšiu k základni 

rovnú (na týchto stranách nesmú byť navarené žiadne úchyty) 
• štartovná čiara vzdialená od stredu základne  10 metrov (pripravná čiara 1m od štartovej čiary) 
• štartuje sa na výstrel zo štartovacej pištole 
• dĺžka trate od stredu základne po nástrekovú čiaru musí byť 70 metrov  
• vzdialenosť terčov od nástrekovej čiary  a medzi terčmi  5 metrov  
• ľavý bok nádrže umiestnený v predĺženej osi základne v smere bočného štartu 
• terče  zhotovené tak aby nástrekový otvor mal priemer 5 cm, umiestnený vo výške 160 cm nad 

rovinou dráhy, bol uprostred dosky  s rozmermi 50 x 50 cm, obsahujúce svetelnú signalizáciu  
ukončenia pokusu umiestnenú v zornom poli pretekárov v hornej časti terča.  

• trať musí byť zabezpečená proti samovoľnému pohybu divákov alebo súťažiacich  
• na vykonanie súťaže musia byť zabezpečené 2 el. časomiery (hlavná+záložná) 
• v prípade zlyhania časomiery počas pokusu má toto družstvo možnosť svoj pokus opakovať 
• porucha signalizačného svetla na terči nie je porucha časomiery. 

6. NÁRADIE	NA	VYKONANIE	ÚTOKU	
• prenosná motorová striekačka PS 12 schváleného typu bez viečka s ovládaním plynu na 

zmiešavacom zariadení (karburátore), nie je povolené použitie nadstavcov na sacie hrdlo, ani 
iné držiaky a úchyty na stroji, výfukové potrubie ľubovoľné – musí prechádzať vývevou a musí 
vyúsťovať na pôvodnom mieste 

• 2 ks savice dĺžky min. 2,5 m +- 10 cm vrátane šrúbení , so skrutkovým šrubením používaným v 
PO bez úprav, všetky šrúbenia na sacom vedení musia mať min. 2 celé závity. 

• Povolená dĺžka nábehu savice od príruby je 5cm. 
• nie sú povolené žiadne úchyty, výstuhy ani rôzne predmety ako drievka a pod. 
• 1 ks rozdeľovač s troma funkčnými ovládacími prvkami (guľový ventil), bez úprav. 
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• 1 ks sací kôš s funkčnou spätnou klapkou, ktorá musí byť ovládaná z vonku, bez poistky proti 
rozpojeniu, sito musí byť umiestnené v prednej časti sacieho koša (svetlosť oka max 2 x 2 cm). 
Nutnosť dokázať aby sa kôš otočil min o 360°. 

• Max. 3 ks kľúče na spájanie savíc 
• 2 ks hadice „B“ s dĺžkou 20 metrov +/ - 1 meter vrátane polospojky (povolené B 65, B 75) 
• 4 ks hadice „C“ s dĺžkou 20 metrov +/ - 1 meter vrátane polospojky (povolené C 38, C42, C52) 
• 2 ks prúdnice s priemerom výstrekovej trubice 12,5 mm , dĺžky 40-50 cm - Je povolené používať 

poistky proti rozpojeniu polospojok. 

7. VÝSTROJ	SÚŤAŽIACEHO	
Pracovná rovnošata alebo športový odev - dlhé nohavice zakrývajúce lýtka po členky a blúza, tričko 
zakrývajúce ramená (minimálne krátky rukáv) v družstve jednotné okrem obuvi. 
Obuv pracovná, alebo hasičská športová. Sú povolené tretry s hrotmi maximálnej dĺžky 12 mm. Prilba 
schválená pre používanie v PO a iné športy, prípadne pre priemysel, splňujúca požiadavky bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci. 
Opasok kožený (služobný) min. šírka 50 mm , na vrchnej strane odevu – na viditeľnom mieste. Povoľuje 
sa opasok z iných materiálov napr. textilné pásy s prackou min. šírky 4 cm. Môžu sa používať ochranné 
rukavice, prípadne chrániče časti tela. Členovia HD na sacom vedení môžu použiť vrchný jednotný 
nepremokavý odev. 

8. PRÍPRAVA	A	KONTROLA	NA	PRÍPRAVNEJ	ZÁKLADNI	
Po odchode predchádzajúceho družstva z prípravnej základne je max. do 3 minút na prípravnej 
základni povinná fyzická prítomnosť nasledujúceho družstva. Družstvo a jeho náradie je povinný 
skontrolovať rozhodca na prípravnej základni. Družstvo odchádza z prípravnej základne ustrojené. 

9. PRÍPRAVA	ZÁKLADNE	
Čas na prípravu je 3 minúty a je meraný el. časomierou, ktorá sa spúšťa po uvoľnení základne 
predchádzajúcim tímom. Príprava sa môže vykonávať bez spustenia stopiek už po zostreknutí terčov 
predchádzajúceho družstva. Stroj sa uloží na základňu po uvoľnení základne predchádzajúcim HD.  
K zaisteniu náradia proti pohybu sa nesmú použiť žiadne podpery, pomôcky, ktoré nepatria k náradiu 
na požiarny útok. Priestorové rozloženie náradia na základni je ľubovoľné. 
Základňu môžu presahovať iba savice , najviac 80 cm . Hadice musia byť stočené do tvaru kotúča, elipsy, 
harmoniky. Savice uložené na základni sa nemôžu dotýkať zeme. 
Vzdialenosť zubov v pozdĺžnom smere od seba na spájaných spojkách, vzdialenosť šrúbení savíc, 
sacieho koša, stroja musí byť minimálne 1 mm, čo sa kontroluje šablónou. 
Prípravu základne vykonávajú 7 členovia HD samostatne! V kategórií žien je dovolená pomoc - nie 
fyzická jedného vedúceho(-ej) hasičského družstva, viditeľne označeného napr. reflexnou vestou, 
fyzická pomoc je povolená len pri prenesení stroja. 
Prípravu základne sleduje určený rozhodca disciplíny - súťažiaci sú povinní ihneď sa riadiť jeho 
pokynmi. Rozhodca upozorní HD na čas 1 min. pred ukončením prípravy. Motorová striekačka sa 
nesmie v čase prípravy štartovať na základni. Štart pokusu je umožnený s mot. striekačkou v chode po 
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pokyne/súhlase rozhodcu. Po ukončení času na prípravu nie je možné na základni vykonať žiadnu 
činnosť (okrem naštartovania stroja strojníkom). 
Vykonanie úpravy náradia po uplynutí času na prípravu strojníkom, alebo členom HD - neplatný pokus! 
V prípade, ak dôjde ku porušeniu náradia po technickej poruche štartovacej pištole t.j.: opakovania 
štartu pri zlyhaní výstrelu, prípadne zdĺhavému prebíjaniu pištole a inej technickej chybe, ktorá 
časovo komplikuje štart súťažiacich - Má rozhodca právo povoliť súťažiacemu opravu náradia, ktoré sa 
porušilo/spadlo prípadne odstaviť prenosnú striekačku PS-12 aby sa zabránilo jej poškodeniu. 

10. VYKONANIE	ÚTOKU	
Útok vykonáva 7 členov HD. Po povele štartéra "Súťažiaci na miesta, pripravte sa !" sa členovia HD 
postavia za štartovaciu čiaru. Na povel "Pozor!" zaujmú konečné štartovné postavenie bez pohybu. 
Nezaujatie miesta po povele "Pozor!" a jeho opustenie sa považuje za chybný štart. Všetci členovia HD 
musia štartovať smerom napred, spoza štartovacej čiary. 
Členovia súťažného hasičského družstva ľubovoľným spôsobom vytvoria : - sacie vedenie tak, že sací 
kôš musí byť naskrutkovaný pred ponorením do vodného zdroja. (sací kôš musí byť fyzicky 
naskrutkovaný – je nutné vykonať pohyb košom s rukou košikára, inak pri „čistom prerážaní“ bude 
pokus hodnotený ako NP). V prípade odpadnutia sacieho koša pred ponorením mimo nádrž alebo do 
nádrže a jeho opätovne naskrutkovanie nad hladinou vody v nádrži sa nepovažuje za chybnú prácu. 
Po ukončení PÚ sa smú savice a sací kôš z vodného zdroja vybrať a šrúbenia savíc rozpájať iba na pokyn 
rozhodcu. Sací kôš po vybratí z nádrže musí byť naskrutkovaný, savica na stroj a savice navzájom musia 
byť zoskrutkované s výnimkou zaseknutia ! Použitie kľúčov na spájanie savíc, hadíc je ľubovoľné. 
Dopravné 2B a útočné vedenie (2 prúdy po 2 C) ľubovoľným spôsobom s potrebným náradím. Pri 
striekaní do terčov nesmie žiadny člen družstva presahovať na zemi ktoroukoľvek časťou tela hranicu 
striekania a prúdnica sa nesmie opierať o druhého člena družstva. Vodné prúdy pri nástreku do terčov 
si nesmú navzájom pomáhať. 
Požiarny útok sa považuje za skončený signalizáciou oboch terčov alebo zastavením časomiery po 
nastriekaní oboch terčov. Ak sa pri PÚ zraní niektorý člen družstva, úlohu zaňho môže dokončiť 
ktokoľvek z družstva. V čase ukončenia PÚ musia mať všetci členovia na sebe predpísanú osobnú 
výstroj! 

11. PRÁCA	S	NÁRADÍM	
• súťažiaci môže s náradím pracovať ľubovoľným spôsobom, pričom ho nesmie úmyselne 

poškodiť 
• svojou činnosťou nesmie ohroziť bezpečnosť súťažiacich, rozhodcov a ostatných osôb 
• spájanie a rozpájanie spojok, šrúbení môže byť vykonávané aj v behu 
• hadice, savice sa môžu spájať ručne alebo pomocou kľúčov 
• spájanie savíc, hadíc, štartovať stroj môže ktorýkoľvek člen HD 
• nastriekanie terčov môže byť vykonané v ľubovoľnej polohe (prúdnice môžu držať iba 2 

členovia HD) pozn. pred vlastným striekaním môže byť prekročená čiara striekania, ale pri 
nástreku prúdu vody na terč musí byť každý člen družstva pred čiarou striekania. 
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12. NEPLATNOSŤ	POKUSU	
§ ak družstvo nenastúpi na štart 
§ nepostaví stroj na základňu do stanoveného limitu (najneskôr do 3 minút od ukončenia 

predchádzajúceho pokusu ). 
§ ak HD neprejde kontrolou rozhodcu na prípravnej základni 
§ použitie náradia, mot. striekačky nezodpovedajúceho typu, pravidlám a pokynom 

usporiadateľa 
§ pri druhom chybnom štarte zavinenom hasičským družstvom 
§ ak HD nevykoná prípravu základne do stanoveného limitu 
§ ak došlo k úprave náradia po uplynutí času na prípravu základne 
§ ak je naštartovaná mot. striekačka v čase prípravy základne 
§ ak nebola mot. striekačka naštartovaná do 1 minúty od výzvy rozhodcom 
§ ak HD nenasaje vodu do 60 sekúnd od štartu HD 
§ ak neukončí PÚ do 1 minúty 
§ ak nie je sací kôš naskrutkovaný pred ponorením do vodného zdroja príp. po vybratí z 

vodného zdroja odpadne 
§ ak neboli zoskrutkované spojky sacieho vedenia s výnimkou neúmyselného zaseknutia do 

ukončenia pokusu. 
§ ak bolo rozpájane sacie vedenie bez pokynu rozhodcu 
§ ak bol pokus ukončený bez predpísanej osobnej výstroje súťažiacich (prilba, opasok) 
§ ak došlo k pomoci jedného prúdu druhému pri nástreku do terčov 
§ ak je prúdnica pri striekaní opretá o iného člena družstva 
§ ak v priebehu striekania presahuje na zemi čiaru striekania hociktorý člen HD 
§ fyzická pomoc veliteľa alebo inej osoby ako člena súťažného družstva 
§ ak HD použije akýkoľvek prostriedok k skoršej signalizácií terčov. Činnosť HD, použitie 

technických prostriedkov, ktoré nie sú uvedené v pravidlách je zakázané a môže mať za 
následok neplatnosť pokusu. 

13. HODNOTENIE	LIGOVÝCH	KÔL	
Body sa budú prideľovať na každom kole podľa priloženej tabuľky. Súčet bodov z každého kola určuje 
konečné poradie v lige. Ak je súčet bodov u dvoch alebo viacerých tímov rovnaký, poradie sa určí na 
základe lepších sezónnych výsledkov (počet 1.,2.,3. miest ...) 

Kategória mužov: 

1. miesto – 20 bodov   7. miesto – 10 bodov   13. miesto – 4 bodov  
2. miesto – 17 bodov   8. miesto – 9 bodov   14. miesto – 3 body  
3. miesto – 15 bodov   9. miesto – 8 bodov   15. miesto – 2 body  
4. miesto – 13 bodov   10. miesto – 7 bodov   16. a ďalšie umiestnenia - 1 bod  
5. miesto – 12 bodov   11. miesto – 6 bodov   Neplatný pokus – 1 bod  
6. miesto – 11 bodov   12. miesto – 5 bodov 
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Kategória žien: 

1. miesto – 10 bodov   4. miesto – 5 bodov   7. miesto – 2 body  
2. miesto - 8 bodov   5. miesto - 4 body   8. a ďalšie umiestnenia - 1 bod  
3. miesto – 6 bodov   6. miesto – 3 body   Neplatný pokus – 1 bod 
 
O poradí rozhoduje najnižší dosiahnutý čas v disciplíne PÚ. Pri zhodnom čase rozhoduje druhý pokus 
vykonaný v poradí podľa štartovacích čísiel. Ak je druhý pokus NP, rozhoduje lepší zostrek rovnakého 
pokusu. Ak je prvý aj druhý pokus zhodný, nasleduje rozstrel.  

Organizátor je povinný do 30 minút od ukončenia posledného útoku vyhodnotiť ligové kolo. 

14. VYLÚČENIE	Z	LIGOVÉHO	KOLA	
§ nedôstojne správanie voči rozhodcom, usporiadateľom, vplyv alkoholu alebo zakázaných 

látok 
§ použitie iného náradia alebo dodatočne upraveného než, ktoré bolo predložené ku kontrole 
§ ak sa HD nepodriadilo ustanoveniam pravidiel, pokynom usporiadateľa 
§ ohrozenie bezpečnosti účastníkov súťaže 
§ pri zjavnej opitosti člena súťažného družstva je dotyčné družstvo vylúčené z ligového kola a 

môže byť vylúčené aj zo súťažného ročníka RHLS (podmienené odsúhlasením zástupcov 
organizátorov RHLS). 

15. HOSŤOVANIE	SÚŤAŽIACICH	
HD si môže na súťaž zapožičať jedného súťažiaceho z iného hasičského družstva, DHZ za podmienok: 

§ nahlásiť hosťovanie súťažiaceho pri prezentácií na súťaž a zaplatiť poplatok za zapožičanie 
súťažiaceho v hodnote 5,00 € 

§ člen používa osobnú výstroj svojho HD,DHZ 
§ zastupovať môže iba v jednom HD na súťaži 
§ štartovať najviac v 2 HD v jeden deň 
§ pri dvoch pokusoch, uznanom proteste ,zastupuje ten istý súťažiaci 
§ zapožičaný člen (hosť) môže v hostiteľskom družstve pôsobiť počas celej sezóny 
§ za žiadnych okolností nemôže súťažný tím hosťovať 2 súťažiacich (bez výnimky pri 

zraneniach) 

16. PROTESTY	
Protest podáva zástupca dotyčného súťažného družstva. Môže sa týkať len vlastného HD, s výnimkou 
neoprávneného štartu. V tomto prípade môže námietku predložiť ktorékoľvek súťažné družstvo. 
Protest možno podať najmä v súvislosti s porušením pravidiel, porušenie ustanovení o priebehu súťaže, 
zlyhanie náradia organizátora súťaže, hodnotenie vlastného HD a celkových výsledkov. 
Podáva ho písomne na predpísanom tlačive s vkladom 5 €, do 10 minút po ukončení pokusu hlavnému 
rozhodcovi súťaže. Hlavný rozhodca protest ihneď písomne rieši spolu s výborom ligy. 
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17. ROZHODCOVIA	A	ŠTARTÉRI	
Ligové kolo môže rozhodovať na hlavnej základni len schválený rozhodca RHLS pre daný ročník. 
Rozhodcov na prípravnej základni, pri terčoch a pri meraní hadíc určí organizátor ligového kola tak, aby 
zodpovedal za to, že rozhodcovia ovládajú aktuálne pravidlá RHLS. Rozhodcov pre daný ročník RHLS 
schvaľuje snem RHLS na Jarnom sneme. 
Štartovať súťažné družstva na ligovom kole môže len schválený štartér ligy spolu so schváleným 
pomocným štartérom. Štartérov pre daný ročník RHLS schvaľuje snem RHLS na Jarnom sneme. 

18. NÁSTUP	SÚŤAŽNÝCH	DRUŽSTIEV	
Každý súťažný tím je povinný sa zúčastniť nástupu na začiatku ale aj na konci ligového kola s min. 
počtom členov 3. Ak sa bez ospravedlnenia u organizátora súťažný tím nástupu nezúčastní, bude mu 
odrátaných 5 bodov z celkového hodnotenia. Odporúčame aby prvý člen mal viditeľne oblečený dres 
pre lepšiu identifikáciu tímu. 

19. ZÁVER	
Všetky prihlásené družstvá v aktuálnom ročníku RHLS sa zaväzujú, že budú rešpektovať tieto pokyny a 
pravidlá pre daný ročník Regionálnej hasičskej ligy Spiš. 


