
Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

1) Ružomberská hasičská liga (ďalej len „RHL“) je dobrovoľná  súťaž dobrovoľných hasičských zborov 

(ďalej len „DHZ“) z okresu Ružomberok, ktorej organizátorom je OV DPO v Ružomberku. 

 

2) Cieľom RHZ je: 

a) formou rôznorodých súťaží v požiarnom útoku napomáhať k zvýšeniu odbornej pripravenosti 
členov DHZ 

b) dosiahnuť v okrese Ružomberok stály a záväzný termínovník konania pohárových súťaži pre 
DHZ organizovaných mimo okresnej súťaže, 

c) zvýšiť účasť DHZ na súťažiach, 
d) zaktivizovať funkcionárov DZH, 
e) prispieť k propagácii ochrany pred požiarmi, 
f) prilákať mladú generáciu do radov dobrovoľných hasičov. 

 
3) RHL riadi ligová komisia, ktorá pracuje pri OV DPO, zložená z členov výcvikového štábu OV DPO 

a určených zástupcov organizátorov jednotlivých súťaží (DHZ). 
 

4) DHZ z okresu Ružomberok sa podľa vlastných možností zúčastňujú súťaží organizovaných v rámci 
RHL. V celkovom hodnotení sa hodnotí  súčet získaných bodov v jednotlivých kolách RHL . 

 

 

Čl. 2 

Podmienky účasti v RHL 

 

1) RHL sa môže zúčastniť každý DHZ z okresu Ružomberok, ktorý spĺňa nasledovné podmienky: 
a) je organizovaný v DPO SR 
b) má na príslušný rok zaplatené členské príspevky, 
c) zašle OV DPO  záväznú prihlášku do OHL do 30.4. kalendárneho roka a zaplatí registračný 

poplatok  10,-€ na jedno prihlásené súťažné družstvo, 
 

2) RHL je organizovaná v kategórii muži a ženy,  pozostáva z 8 kôl ( OK PP DHZ + 7 vybraných 
pohárových súťaží). 
 

3) Do súťaže sa môže prihlásiť viac družstiev z jedného DHZ pri splnení nasledovných podmienok: 
a) žiaden členštartujúceho súťažného družstva nesmie v jednom kole ( súťaží) štartovať aj za iné 

súťažné družstvo či už z vlastného alebo cudzieho DHZ, 
 

b) v súťažnom  družstveDHZ v prípade potreby ( zranenie, prac. povinnosti a pod.) môže 
štartovať aj jeden cudzí  člen, ktorý má členstvo v inom  DHZ v rámci okresu ak je splnená 
podmienka uvedená v odseku -  3 a). 
 

 

 

 



 

Čl. 3 

Ligová komisia 

 

1) Ligová komisia je najvyšším riadiacim orgánom RHL. 

 

2) Zloženie ligovej komisie: 
a) predseda – deleguje OV DPO 
b) podpredseda – deleguje OV DPO 
c) tajomník – deleguje OV DPO 
d) členovia  výcvikového štábu OV DPO 
e) zástupcovia organizátorov jednotlivých  kôl RHL , 
f) zástupcovia DHZ súťažiacich v RHL 

 
3) Ligová komisia zasadá: 

a) do 15. marca príslušného roka za účelom výberu súťaží  zaradených do RHL a schválenia 
termínovej listiny súťaží v rámci RHL, 

b) ihneď po skončení  poslednej súťaže za účelom celkového vyhodnotenia a vyhlásenie 
výsledkov ligového ročníka RHL, 

c) podľa potreby za účelom riešenia problémov vyskytnutých v priebehu RHL, prejednanie 
pripomienok organizátorov súťaží, účastníkov, starostov obcí ... 
 

4) Zloženie ligovej komisie schvaľuje každý rok okresný výbor  OV DPO na svojom prvom zasadnutí. 
 

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

6) Zasadnutie komisie sa môžu zúčastniť dvaja delegovaní zástupcovia organizátora súťaže, 
spravidla veliteľ a predseda. 

 

7) Zo zasadnutia ligovej komisie sa vyhotovuje zápisnica, ktorá je uložená na OV DPO. 
 

8) Ligová komisia rozhoduje o: 
a) termínovej listine súťaží organizovaných v rámci RHL, 
b) zmenách štatútu a pravidiel RHL, 
c) celkovom vyhodnotení ligového ročníka, 
d) o pripomienkach vznesených na organizáciu a priebeh RHL, 
e) o delegovaní rozhodcov na súťaže RHL, 
f) o výbere DHZ, ktoré môžu organizovať súťaže zaradené do RHL . 

 

 

 

 

 

 



 

 

Čl. 4 

Termíny súťaží 

 

1) DHZ alebo obec, ktorá má záujem organizovať súťaže v rámci RHL musí podať žiadosť ligovej 
komisii do 28. februára príslušného roka. Žiadosť na organizovanie súťaže tvorí prílohu č. 1. 
 

2) Ligová komisia do 15. marca príslušného roka po prehodnotení podaných žiadostí schváli novú 
termínový listinu ligového ročníka. Pri prideľovaní termínov súťaže v rámci RHL sa prihliada 
najmä: 
a) na tradície v organizovaní pohárových súťaží, 
b) na organizovanie súťaží v rámci osláv DHZ a obcí, 
c) na iné odôvodnené záujmy organizátorov. 

 
3) Termínovú listinu ligového ročníka doručí ligová komisia každému DHZ v okrese . 

 
4) DHZ alebo obec, ktorej súťaž bola zaradená na termínovú listinu RHL musí doručiť ligovej komisii 

do 30. dní pred konaním súťaže jej propozície, ktoré OV DPO doručí DHZ v okrese. 
 

5) Súťažným dňom RHL sa stanovuje sobota a nedeľa. 
 

6) Termíny konania súťaží RHL nesmú byť zhodné s termínmi konania previerok pripravenosti 
hasičských družstiev. 

 

Čl. 5 

Súťažný poriadok 

 

1) Na jednotlivých súťažiacich zaradených a poriadaných v rámci RHL sa súťaží podľa pravidiel: 
a) pripravenosti hasičských družstiev vydaných DPO SR pre daný rok pre okresnékolo PP, 
b) podľa špecifických pravidiel určených organizátorom súťaže pri pohárových súťažiach 

Organizátor súťaže k žiadosti o organizovanie súťaže v rámci RHL  priloží súťažný poriadok ( 
propozície), ktoré musia obsahovať: 

 Menný zoznam zodpovedných osôb na postoch : 
-veliteľa súťaže,  hlavného rozhodcu, rozhodcu na základni, rozhodcu na terčoch, troch 
časomeračov, členov odvolacej komisie, členov technickej komisie, zapisovateľ, hlásateľ-
komentátor,   zdravotná služba 

 Pokyny pre súťažiacich : 
- ustrojenosť ,bezpečnostné pokyny,  postup plnenia disciplíny, predpísané náradie , 
hodnotenie, neplatnosť pokusu, podmienky diskvalifikácie 

 Pokyny pre rozhodcov : 
-   určeniepovinnosti rozhodcov, podmienky diskvalifikácie súťažiacich ,podmienky 
opakovaného štartu, 

 Popis povrchu  trate , 
 Možnosti občerstvenia ( bufet, objednávka stravy a pod.) 



 
2) DHZ doručí záväznú prihlášku do súťaže RHL  (príloha 2.) organizátorovi súťaže min. 7 dní pred 

konaním súťaže . Družstvo registrované v RHL, ktoré nebude riadne a včas prihlásené 
a organizátor mu povolí štart v pohárovej súťaži, nebude hodnotené ( bodované) v súťaži RHL.   
 

3) Účasť na súťažiach členov DHZ je na vlastné nebezpečenstvo a svojím podpisom v prihláške do 
súťaže potvrdzujú dobrý zdravotný stav, ktorý mu nebráni štartovať na súťaži RHL. 

 

4) Súťažné družstvo má na súťaži v RHL spravidla jeden pokus, resp. podľa určených podmienok 
organizátorom danej súťaže. 

 

Čl. 6 

Technické podmienky 

Stroj 

Hasičská striekačka českej alebo slovenskej výroby s funkčnými kĺbmi a klapkou, ktorá vychádza zo 
schváleného typu PS 8, PS 12 a ochrannými krytmi.  

Sacie vedenie 

Savica – dĺžka 2,5 m, bez tvárových podložiek, so závitom o priemere 110 mm, minimálny počet 
závitov 2,5. Kôš s funkčnou klapkou. 

Útočné vedenie 

Dĺžka hadíc 20 m s toleranciou 1 m. Kontrola dĺžky hadíc ihneď po dokončení útoku zmeraním jednej 
hadice u každého súťažného družstva určené rozhodcom. Hadice určené rozhodcom ku kontrole 
dĺžky sa nesmú naťahovať. Porušenie tohto pravidla vedie k neplatnému pokusu súťažného družstva. 
Šírku hadíc určí organizátor v súťažnom poriadku (zásahové alebo športove). 

Rozdeľovač musí byť s funkčnými uzávermi. Prúdnica s priemer výstrekovej hubice 12,5 mm.  

Terče 

Vhodné plechové krabice, resp. sklopné alebo nástrekové terče. 

Výstroj súťažiacich 

Jednotná ústroj presahujúca lakte a kolena. Obuv športová bez klinčekov a štupľov. Opasok ľahký, 
ochranná prilba, resp. podľa špecifických pravidiel určených organizátorom súťaže. 

Meranie času 

Ručnými stopkami (3 časy, za výsledný sa berie stredný čas), resp. elektrickou časomierou. Na jednej 
súťaži musí byť jednotné meranie časov.  Meranie elektronickou časomierou musí byť zálohované aj 
ručným meraním tromi stopkami.  

Štartovanie 

Povely: „NA MIESTA, PRIPRAVTE SA!“ „POZOR“ „ŠTART – VÝSTREL“. Každé družstvo má možnosť iba 
jedného opakovaného štartu, pokiaľ nebola chyba na strane štartéra.  

 

 



Čl. 7 

Systém hodnotenia RHL 

 

1) Súťažné družstvo podľa umiestnenia v jednotlivých súťažiach poriadaných v ligovom ročníku RHL 
obdržia body: 
 

Umiestnenie Body za umiestnenie Body za účasť 

1 12 2 

2 10 2 

3 8 2 

4 7 2 

5 6 2 

6 5 2 

7 4 2 

8 3 2 

9 2 2 

10 1 2 

 
Bodový systém bude vychádzať z počtu  zaregistrovaných družstiev . 
 
 

2) Pri dosiahnutí rovnakých časov sa súťažné družstvá umiestňujú na rovnakom (vyššom) mieste 
a udeľuje sa im rovnaký počet bodov.  
 

3) Ligová komisia vyhotovuje výsledkovú listinu danej súťaže a celkové umiestnenie v RHL. 
 

 

4) Súťažné družstvá umiestnené na bodovacích miestach sú povinné zúčastniť sa vyhlásenia 
výsledkov. 

 

5) Celkové vyhodnotenie výsledkov RHL vykoná ligová komisia ihneď po skončení poslednej súťaže 
a to nasledovne: 

 

a) do celkového hodnotenia sa súťažnému družstvu započítavajú body, ktoré získalo 
z absolvovaných súťaží RHL, 

b) víťazom sa stáva súťažné družstvo s najvyšším počtom získaných bodov, 
c) pri rovnosti bodov rozhoduje o umiestnení lepší čas dosiahnutý vo finále, ktorým je posledné 

kolo ligového ročníka, 
d) pri rozhodovaní o umiestnení nerozhoduje počet absolvovaných súťaží. 

 

 

 

 

 

 



Čl. 8 

Ocenenie víťazov 

 

1) Vecné ceny na jednotlivých súťažiach  udeľuje organizátor súťaže prvým trom víťazným súťažným 
družstvám  podľa výsledkovej listiny v zmysle propozícii k danej súťaži . Zúčastnené družstvá 
registrované v RHL obdržia za umiestnenie body podľa  hodnotiacej tabuľky. 
 

2) Po ukončení RHL ligová komisia ocení vecnými cenami prvé tri súťažné družstvá, ktoré získali 
v ligovom ročníku najviac bodov, v kategórii muži . Po ukončení RHL ligová komisia odovzdá 
víťazovi putovnú cenu, ktorá sa mu prepožičiava na jeden rok. Putovná cena sa stáva 
vlastníctvom toho súťažného družstva, ktoré RHL vyhrá 3 x za sebou, alebo 5 x prerušovane.  

 

3) Víťaz prevezme putovnú cenu po spísaní protokolu o prevzatí a zodpovedá za škody spôsobené 
poškodením alebo stratou, musí ich nahradiť. 

 

 

Čl. 9 
Financovanie činnosti ligovej komisie a súťaží RHL 

 
 

1) Činnosť ligovej komisie je bez nároku na finančné prostriedky a je založená na dobrovoľnej práci 
jej členov. 

2) Financovanie jednotlivých súťaží v priebehu ligového ročníka je zabezpečené nasledovne: 
a) účastník RHL (DHZ) znáša náklady na dopravu, technické vybavenie, vystrojenie súťažného 

družstva a stravu, 
b) účastník súťaže (DHZ) hradí organizátorovi súťaže štartovné za každé prihlásené družstvo vo 

výške,ktorú uvedie organizátor v propozíciách a  ktoré odovzdá pri prezentácií v deň konania 
súťaže, 

c) organizátor súťaže hradí náklady na zakúpenie vecných cien pre prvé tri víťazné družstvá 
mužov a žien z financií získaných zo štartovného, darov a sponzorského, 

d) organizátor RHL hradí všetky ostatné náklady na zakúpenie vecných cien a putovného pohára 
z finančných prostriedkov získaných z registračných poplatkov, darov a sponzorského.  

 

Čl. 10 

Povinnosti organizátora súťaže 

 

1) Organizátor zodpovedá: 
a) za prípravu dráh na súťaž, 
b) za prípravu náradia na súťaž (nádrž na vodu a základňu na hasičský útok, doplňovanie nádrže 

vodou, terče), 
c) za označenie miesta na meranie dĺžky hadíc, 
d) za zabezpečenie členov technickej čaty, 
e) za propagáciu súťažte a inštaláciu reklám v dejisku konania súťaže, 
f) za zakúpenie vecných cien pre prvé tri víťazné družstvá v kategórii muži a ženy 
g) za vyhradenie a zabezpečenie nebezpečného priestoru v blízkosti dráhy 
h) za zabezpečenie zdravotnej služby . 



 
2) Organizátor nezodpovedá: 

a) za následky súvisiace s poškodením zdravia členov DHZ, 
b) za vzniknuté  škody na vlastnom náradí. 

 

Čl. 11 

Povinnosti hlavného rozhodcu 

 

1) Hlavný rozhodca je najvyšším zástupcom delegovaným ligovou komisiou na súťaž a zodpovedá za 
technické vykonanie súťaže a dodržiavanie pravidiel súťaže  a RHL. 
 

2) Základné povinnosti 
a) kontroluje stav pripravenosti dráh na súťaž a prostredníctvom organizátora súťaže 

zabezpečuje odstraňovanie nedostatkov, 
b) vykonáva inštruktáž rozhodcov, 
c) zabezpečuje nástup súťažných družstiev k zahájeniu a ukončeniu súťaže,  
d) vykonáva vylosovanie poradia štartu súťažných družstiev, 
e) zabezpečuje kontrolu totožnosti členov súťažných družstiev, podľa záväznej prihlášky, 
f) určuje odvolaciu komisiu a prijíma protesty, 
g) sleduje objektívnosť rozhodovania rozhodcov, 
h) určuje začiatok súťaže a časový limit na prípravu, 
i) kontroluje technický stav striekačiek a vecných prostriedkov, 
j) kontroluje správnosť záznamov vo výsledkovej listine, 
k) vyhodnocuje a vyhlasuje výsledky, 
l) predkladá ligovej komisii výsledkovú listinu. 

 

3) Hlavný rozhodca ako zástupca delegovaný ligovou komisiou ma na súťaži  právo  požiadať 

pretekára v prípade zjavného požitia alkoholu, na podrobenie sa dychovej skúškena alkohol 

a v prípade pozitívneho výsledku  tohto pretekára nepripustiť k plneniu súťažnej disciplíny. 

 

Čl. 12 

Protesty 

 

1) Protest môže podať veliteľ (vedúci) súťažného DHZ písomne hlavnému rozhodcovi do 10 minút 
po skončení pokusu vlastného družstva. 
 

2) Súčasťou písomného protestu je aj poplatok 10,-€, ktorý bude v prípade oprávneného protestu 
vrátený. V prípade neoprávneného protestu prepadá v prospech činnosti ligovej komisie. 

 

3) Protest sa môže týkať len vlastného DHZ. 
 

4) Protest prejedáva odvolacia komisia, ktorú ustanovuje pre danú súťaž hlavný rozhodca pred 
zahájením súťaže. 

 



 

Čl. 13 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Výklad štatútu RHL a súťažného poriadku prislúcha ligovej komisii. 
 

2) Štatút a súťažný poriadok je možné meniť a dopĺňať na základe pripomienok po ukončení 
ligového ročníka. 

 

3) Štatút a súťažný poriadok  bol schválený na zasadnutí Predsedníctva OV DPO dňa 11.2.2014 
anadobúda účinnosť 30.2.2014 

 

 
Ružomberok 11.2.2014     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 
Okresný výbor Ružomberok 

              Žiadosť DHZ 
o zaradenie pohárovejsúťaže do Ružomberskej hasičskej ligy 

pre rok.................. 

1) Organizátor  súťaže (DHZ) :............................................................................................................   

2) Názov súťaže : ..............................................................................................................................        

3) Dátum konania súťaže:  ............................................ začiatok o : ................................................ 

4) Miesto konania  :........................................................................................................................... 

5) Údaje o hlavnom organizátorovi: 

a. Meno a priezvisko : ............................................................................................................ 

b. Adresa : .............................................................................................................................. 

c. Telefón : ................................................... 

d. E-mail : ............................................................................... 

 

 

Žiadosť doručiť ligovej komisii ( OV DPO Ružomberok – výcvikový štáb ) do 15. marca príslušného roka. 

 

 

 

V ......................................................, dňa ................................................... 

 

 

 

 

 

 

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

Podpis starostu obce                                                                                            Podpis hlavného organizátora  



Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 
Okresný výbor Ružomberok 

Záväzná prihláška 
do súťaže organizovanej v rámci Ružomberskej hasičskej ligy 

1) Názov súťaže : ................................................................................................................................          

2)Dátum konania súťaže:  ......................................... 

3) Súťažné družstvo z DHZ :................................................................................................................. 

p.č.  
Meno  a  priezvisko 

Číslo členského 
preukazu   

Číslo  preukazu  
totožnosti 

Podpis 
súťažiaceho 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

 

Poznámka: 

1) Záväznú prihlášku doručiť organizátorovi súťaže min. 7 dní pred konaním súťaže. 

2) Súťažiaci svojím podpisom potvrdzuje dobrý zdravotný stav, ktorý mu nebráni štartovať na 

súťaži v rámci RHL a bol oboznámený so Štatútom  RHL a súťažným poriadkom . 

3)  Veliteľ DHZ svojím podpisom potvrdzuje, že súťažné družstvo prihlásené do súťaže spĺňa 

podmienky účasti v RHL a bude rešpektovať  Štatút  RHL. 

 

V ......................................... dňa ...........................                                            ........................................... 

                                                                                                                                             podpis veliteľa  DHZ 


