
Dobrovoľný Hasičský Zbor Likavka 

a 

Obec Likavka 
 

 

pozývajú  hasičské družstvá 

 

na XV. ročník pohárovej súťaže hasičských družstiev 

 

 

MEMORIÁL Štefana Rišu  
 

v Likavke dňa 30. júna 2018 
 

 

 

 

Program súťaže 
 

14
30

  - príchod družstiev a prezentácia na ihrisku pri hasičskej zbrojnici v Likavke 

15
00

  - nástup hasičských družstiev pri hasičskej zbrojnici, slávnostné otvorenie 

15
15

  - plnenie hasičských disciplín 

18
00   

- vyhodnotenie, vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien 

     (môže sa posunúť podľa počtu prihlásených družstiev) 
 

 

 

 

 
 

 



SÚŤAŽNÝ  PORIADOK 

 
Disciplíny: športová – „hurá“ systém, naberanie vody z nádrže, hrubé hadice. 

        klasika - vysávanie vody z potoka, hrubé hadice. 

Pre obidve disciplíny môže byť použitá iba motorová striekačka originál z IVECA DAILY (Magirus alebo 

Tohatsu). 

 

Súťaž prebieha v dvoch kategóriách:  muži a ženy 

Družstvo sa skladá zo 7 členov.  

Družstvá sa môžu prihlásiť osobne, písomne alebo telefonicky najneskôr do 27.6.2018.  

Kontakt: Mgr. Peter Brtko – predseda DHZ Likavka; mob. 0901 788 535;  brtko.peter@gmail.com 

Pre účasť v súťaži je potrebné zaplatiť v deň súťaže štartovné: 10,- EUR 

Pri účasti dvoch alebo viacerých družstiev z jedného DHZ musia družstvá pred štartom odovzdať menný zoznam 

súťažiacich. Kontrola bude vykonaná prostredníctvom fotografie pred štartom. Prezliekanie dresov sa považuje za 

nešportové správanie a družstvá budú diskvalifikované. 

 

Štartovné poradie:  bude určené podľa poradia zaprezentovania družstva. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na 

úpravu poradia podľa potreby. 

 

Ceny: Čas obidvoch disciplín sa sčituje a víťazom sa stáva družstvo s najnižším dosiahnutým časom. Pri neplatnom 

jednom pokuse alebo diskvalifikácii v ktorejkoľvek disciplíne bude súťažné družstvo v konečnom sčítaní nehodnotené. 

Prvé tri miesta v každej kategórii budú ocenené pohárovou trofejou, plus za prvé miesto finančná výhra:  

muži 50,- EUR, ženy 30,-EUR ! 

Usporiadateľ (DHZ Likavka) sa vzdáva prípadnej finančnej výhry a posúva ju ďalej! 

 

Strava: stravu pre členov súťažných družstiev zabezpečí organizátor - bude možné zakúpiť si guláš v hodnote  

2,00 EUR/porcia alebo grilovanú klobásu v hodnote 2,00 EUR/porcia. 

 

Výstroj:  

  - jednotná športová, alebo pracovná ústroj, ktorá zakrýva ramená a kolená   

  - opasok ľahký na vrchu odevu   

  - prilba  

  - obuv ľubovoľná , povolené kopačky aj tretry 

- povolené chrániče, rukavice a osobná výstroj chrániaca proti úrazu 

Kontrolu výstroja a ustrojenosť členov HD vykoná rozhodca disciplíny pred štartom. Pri nesplnení požiadaviek na 

výstroj nemôže HD štartovať. 

 

Výzbroj a náradie: 

 - prenosná motorová striekačka  z Iveca Daily  1 ks 

 - sací kôš s funkčnou spätnou klapkou   1 ks 

  - ventilové lanko (pri klasike)    1 ks 

 - savice 2,5m       2 ks 

 - rozdeľovač      1 ks 

 - hadica „B“ 75mm, dĺžka 20 m +/- 1 m   2 ks 

 - hadica „C“ 52mm, dĺžka 20 m +/- 1 m   4 ks 

 - prúdnica „C“ (priemer hubice 12,5mm)   2 ks 

 

Náradie môže byť rozhodcami skontrolované pred alebo po ukončení pokusu. Pred začiatkom plnenia disciplíny si 

členovia hasičského družstva pripravia a skontrolujú náradie v súlade s časovým harmonogramom (príprava max. 5 

min.) a pokynmi rozhodcov 

 

Rozhodcovia a meranie času: 

  Budú delegovaní výborom DHZ Likavka. Čas bude meraný elektronickou časomierou. 

 

Diskvalifikácia:  

 - ak družstvo nenastúpi na štart ani po druhom vyzvaní 

 - ak nedodrží limit na prípravu základne (5 min) 

 - pri nesplnení úlohy HD 

 - odpadnutie sacieho koša pri vybratí z vody 

 - pri skrížení prúdov pri striekaní na terče 

 - po dvoch chybných štartoch 

 - ak nie je stroj naštartovaný do 60 sek. od povelu štartéra 
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 - ak nie je zavodnené čerpadlo do 60 sek. od štartu 

 - ak súťažiacemu pri skončení pokusu chýba niektorá časť výstroja 

 

Protesty:  proti porušovaniu súťažného poriadku a pravidiel regulárnosti súťaže je možné podať protest pri dodržaní 

týchto podmienok: 

- protest sa môže týkať len vlastného HD 

- protest podáva len veliteľ družstva 

- protest sa môže podať len písomne rozhodcovi disciplíny v čase do 15  min. od ukončenia pokusu 

- poplatok pri podaní protestu je 10,- EUR (pri oprávnenom proteste bude poplatok vrátený) 

- protest vyrieši na mieste rozhodca disciplíny. Ak ho vyriešiť nemôže, postúpi riešenie odvolacej komisii. Jej 

rozhodnutie je konečné. 

- protest týkajúci sa celkového hodnotenia je možné podať rozhodcovi súťaže do 10 min. od zverejnenia výsledkov. 

Protest nie je možné podať proti:  - technickej chybe na vlastnej technike, náradí a výstroji 

    - proti výsledkom iného, než vlastného družstva 

Na riešenie protestov bude organizačným výborom ustanovená odvolacia komisia v deň konania pohárovej súťaže. 

 

Vykonanie útoku:    

ŠPORTOVÁ DISCIPLÍNA:   Podľa pravidiel 1985 / hurá systém / na 2ks hadíc B“  

- štart z kľudu (povely – na miesta, pripravte sa_pozor_ výstrel) 

- na štarte je umiestnená fotobunka, ktorá zopína časomieru 

- kôš musí byť naskrutkovaný na savici pred ponorením a po vytiahnutí z vody 

- savica zo základne môže presahovať max. 1/3 svojej dĺžky, ostatné náradie nesmie presahovať okraj základne  

- savice na základni sa môžu dotýkať zeme, musia byť zoskrutkované do ukončenia útoku v strede, aj na hrdlo PS 

- stroj môže byť naštartovaný pred zahájením útoku aj počas prípravy na základni  

- čiara zostreku /max. výška čiary 2cm/ je nedotknuteľná. Pri akomkoľvek dotyku tela, vybavenia prúdara alebo 

prešľapu čiary výstreku je pokus hodnotený ako neplatný. Naklonenie prúdara alebo presahovanie prúdnice ponad 

čiaru sa nepovažuje za prešľap.  

- prúdnica pri nástreku sa môže dotýkať zeme  

- medzi zuby polospojok (na základni) aj medzerou medzi košom a závitmi savice musí prejsť tabuľka o hrúbke 1mm. 

Pri pochybnosti rozhodcu si pretekár sám vykoná kontrolu medzery tabuľkou.  

- sacie vedenie sa vykonáva bez viečka na hrdle striekačky 

- v prípade straty výstroja počas útoku / napr. strata prilby /, ak do ukončenia pokusu nebude mat súťažiaci výstroj 

kompletnú, bude pokus hodnotený ako neplatný  

- ak dôjde k roztrhnutiu hadice alebo vyvlečeniu z polospojky počas útoku má družstvo možnosť štartovať druhý krát, 

ale až na konci štartového poradia, alebo po dohode s usporiadateľom. O druhý pokus musí veliteľ súťažného družstva 

ihneď požiadať usporiadateľa.  

 
KLASICKÁ DISCIPLÍNA:   

- štart z kľudu (povely – na miesta, pripravte sa_pozor_ výstrel) 

- na štarte je umiestnená fotobunka, ktorá zopína časomieru 

- kôš musí byť naskrutkovaný na savici pred ponorením a po vytiahnutí z vody 

- savice musia byť zoskrutkované do ukončenia útoku v strede, aj na hrdlo PS 

- všetok súťažný materiál je uložený na základnej čiare 10m pred štartovou čiarou. Materiál sa musí dotýkať čiary 

a medzi jednotlivým materiálom musí byť voľný priestor na šírku dlane. Všetky hadice musia byť zvinuté a uložené 

v kotúči, kotúč musí stáť! 

- motorová striekačka je pripravená na vyznačenom mieste pri vodnom zdroji. Nasmerovanie striekačky je ľubovoľné.  

- po vyštartovaní družstvo ľubovoľným spôsobom vytvorí sacie, dopravné aj útočné vedenie. 

- súťažiaci prúdári musia prekonať prekážku – ľavý prúd 2m rúru, pravý prúd 2m bariéru. Hadice musia viesť cez rúru 

a cez otvor na spodku bariéry 

- do ukončenia útoku musí byť ventilové lanko vytiahnuté po motorovú striekačku. 

- čiara zostreku /max. výška čiary 2cm/ je nedotknuteľná. Pri akomkoľvek dotyku tela, vybavenia prúdara alebo 

prešľapu čiary výstreku je pokus hodnotený ako neplatný. Naklonenie prúdara alebo presahovanie prúdnice ponad 

čiaru sa nepovažuje za prešľap.  

- prúdnica pri nástreku sa môže dotýkať zeme  

- sacie vedenie sa vykonáva bez viečka na hrdle striekačky 

- v prípade straty výstroja počas útoku / napr. strata prilby /, ak do ukončenia pokusu nebude mat súťažiaci výstroj 

kompletnú, bude pokus hodnotený ako neplatný  

- ak dôjde k roztrhnutiu hadice alebo vyvlečeniu z polospojky počas útoku má družstvo možnosť štartovať druhý krát, 

ale až na konci štartového poradia, alebo po dohode s usporiadateľom. O druhý pokus musí veliteľ súťažného družstva 

ihneď požiadať usporiadateľa.  

 

Poradie vykonávania disciplíny stanoví v deň súťaže usporiadateľ! 

 



Schéma a plánik trate pre športovú disciplínu: 

 

 

 

 
Pri „hurá“ systéme: stred kade a stred základne musí byť v jednej osi! 



Schéma a plánik trate pre klasickú disciplínu: 

 

 

 


