Smernica OHL SB
o fungovaní a súťažnom poriadku Okresnej hasičskej ligy Sabinov
Preambula
Táto smernica bližšie a podrobnejšie upravuje postavenie orgánov, funkcionárov, činnosť
a súťažný poriadok Okresnej hasičskej ligy Sabinov.
1. Okresná hasičská liga (OHL) je dobrovoľná súťaž hasičských družstiev (HD), z dobrovoľných
hasičských zborov (DHZ), z dobrovoľných hasičských zborov obcí (DHZO).
2. Jej činnosť riadi Ligová komisia, ktorá spolupracuje s UzV DPO.
3. Každý účastník OHL Sabinov si je vedomí svojho zdravotného stavu a súťaží na vlastnú
zodpovednosť.

I. Základné ustanovenia OHL SB
1.1. ÚČASŤ V OHL SB
a) Do OHL SB sa môže prihlásiť každé družstvo, ktoré zaplatí účastnícky poplatok do banku
Okresnej hasičskej ligy Sabinov v príslušnom roku, a to mužský aj ženský kolektív vo výške 40,Eur a musí sa zúčastniť previerok pripravenosti vo svojom obvode. Spolu s účastníckym
poplatkom, je každé družstvo povinné zaplatiť zábezpeku za odbehnutie min. 90% ligových kôl,
a to vo výške 10,- Eur, ktoré sa po splnení tejto podmienky na konci sezóny vráti, inak prepadá
v prospech ligy.
b) Do OHL SB sa môže prihlásiť aj súťažné družstvo mimo okresu Sabinov.
c) Účasť a s ňou spojené práva a povinnosti vznikajú až momentom zaplatenia účastníckeho
príspevku. Účastníci prihlásení v predchádzajúcom ročníku sú povinní uhradiť účastnícky
príspevok najneskôr do začiatku prvej súťaže v danom roku.
d) Účasť v OHL SB zaniká nezaplatením účastníckeho poplatku. Po zániku účasti je možné sa
prihlásiť len opätovným zaplatením účastníckeho poplatku.
e) Každé družstvo svojím prihlásením pristupuje a vyjadruje súhlas so skôr prijatými rozhodnutiami
Ligovej komisie OHL SB.
f) Prihlásiť sa do OHL SB je možné aj po ukončení prvej súťaže v danom ročníku. Avšak
súťažnému družstvu sa za predchádzajúce kolo do celkového hodnotia ligy započíta počet bodov
nula. Body sa započítavajú až odo dňa zaplatenia účastníckeho poplatku pre daný rok.
g) Neskôr prihlásené družstvo môže všetky svoje práva vyplývajúce z členstva (najmä právo
hlasovať a delegovať zástupcu na Schôdzu OHL SB) v danom ročníku OHL SB vykonávať
a uplatňovať len od momentu prihlásenia, nikdy nie spätne.
h) Štartovné pre každé ligové družstvo na každej súťaží je 7,- Eur. Pre neligové družstvo
štartovné určí organizátor súťaže. V cene štartovného nie je zahrnutá strava. Štartovné je
príjmom organizátora súťaže.
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1.2. ORGANIZÁCIA OHL SB
a) Dodržiavanie Smernice a vnútorných predpisov OHL SB kontroluje Ligová komisia. Na riadny
priebeh ligových kôl a dodržiavanie všetkých predpisov OHL SB dohliada predovšetkým ligová
komisia a na danej súťaži aj hlavný rozhodca danej súťaže.
b) Ligová komisia OHL SB je výkonným orgánom OHL SB, avšak na danej súťaži rozhoduje iba
sporné momenty zo súťaže, a to na základe protestu a doloženého dôkazového materiálu / videá,
fotky, atď. /, tieto sporné momenty rieši na mieste.
V prípade, ak na súťaži nie je prítomná uznášania schopná väčšina členov Ligovej komisie,
zástupcovia ligových družstiev voľbou pred začiatkom súťaže doplnia nevyhnutne potrebný počet
členov Ligovej komisie. Takto /ad hoc/ doplnení členovia Ligovej komisie vykonávajú pôsobnosť
len za účelom rozhodnutia o proteste. Ligová komisia musí mať na danej súťaži pre rozhodnutie
o proteste vždy nepárny počet členov.
Pri otázkach zásadného významu a vážnom porušení pravidiel môže Ligová komisia predložiť
riešenie tejto situácie Schôdzi OHL SB. Schôdza môže rozhodnúť o danej situácií aj na mieste, ak
sú prítomní všetci členovia Schôdze.
c) Všetky základné organizačné dokumenty OHL SB prijíma Ligová komisia OHL SB po ukončení
alebo pred začiatkom sezóny, avšak spravidla na jarnej Schôdzi v marci alebo apríli.
1.3. ORGÁNY A FUNKCIONÁRI OHL SB
a) Schôdza OHL SB je najvyšším orgánom OHL SB a rozhoduje o najzávažnejších
a najdôležitejších otázkach ligy. Schádza sa podľa potreby, spravidla v jari a jeseni, minimálne
však raz ročne. Rozhodnutie Schôdze je pre všetkých účastníkov záväzné.
b) Z rokovania Schôdze sa vždy vyhotovuje zápisnica. V zápisnici sa stručne opíše priebeh
rokovania, hlasovanie a predovšetkým závery hlasovania, tj. čo sa odsúhlasilo, resp. čo nebolo
odsúhlasené, ako aj prednesené návrhy a pripomienky. Zápisnica sa vyhotovuje v troch
vyhotoveniach, jedno pre vlastnú evidenciu OHL SB, druhé na preukázanie skutočností tretím
osobám a tretie na UzV DPO SB.
c) Za vyhotovenie zápisnice zodpovedá organizátor Schôdze, ktorý zabezpečí zapisovateľa.
Zápisnicu po jej vyhotovení podpisuje zapisovateľ a dvaja overovatelia, ktorí musia byť na
Schôdzi prítomný a zvolí ich Schôdza vždy na začiatku ešte pred rokovaním o programe Schôdze.
/overovateľom je spravidla člen Ligovej komisie a niektorý z prítomných zástupcov ligových
družstiev pričom, zapisovateľ, alebo overovateľ môže byť aj členom Ligovej komisie/. Zápisnica
musí byť vyhotovená najneskôr do 7 dní od ukončenia Schôdze a následne uverejnená na
webe OHL SB. V prípade rozporu zapisovateľa a niektorého z overovateľov o obsahu zápisnice
sa po siedmich dňoch uverejní znenie zapisovateľa s uvedením výhrady overovateľa a to až do
odstránenia vyčítaných nedostatkov, po odstránení nedostatkov sa uverejní konečné znenie.
V prípade neprekonateľných rozporov sa na konečnom znení zápisnice uznesie Ligová komisia
OHL SB. Organizátor Schôdze a zapisovateľ sú povinní zabezpečiť podklady pre vyhotovenie
zápisnice, podklady si môže zabezpečiť aj hociktorý z overovateľov samostatne.
d) Ligová komisia OHL SB je štatutárny a výkonný orgán, ktorý riadi činnosť OHL SB v období
medzi Schôdzami OHL SB. Okrem toho prijíma podnety a rieši nedostatky zistené orgánmi OHL
SB a ich funkcionármi. Na danej súťaži rozhoduje o protestoch súťažiacich. Pozostáva s predsedu,
podpredsedu, tajomníka, pokladníka a ďalšieho člena Ligovej komisie. Ligovú komisiu volí
Schôdza.
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e) Členovia Ligovej komisie môžu v prípade potreby delegovať svoju právomoc na iného člena
Ligovej komisie OHL SB. Pri hlasovaní však vždy majú len jeden hlas.
f) Štatutárne orgány OHL SB pri uzatváraní písomných právnych úkonov konajú spoločne a to vždy
dvaja tak, že predseda a ďalší člen Ligovej komisie OHL SB k písanému alebo tlačenému názvu
ligy pripoja svoj vlastnoručný podpis.
g) Predseda Ligovej komisie OHL SB riadi činnosť Ligovej komisie. Pri stretnutiach s organizátormi
súťaží, vyhlasovaní výsledkov, príp. pri rokovaniach so sponzormi zastupuje Ligovú komisiu
OHL SB predovšetkým predseda. Ak je prítomný na danom ligovom kole, tak pri vyhlasovaní
výsledkov podáva správu o regulárnosti danej súťaže príp. o porušených pravidlách.
h) Podpredseda a tajomník sú zodpovední za dohľad nad dodržiavaním pravidiel, ďalej ak dôjde zo
strany hlavného rozhodcu alebo hociktorého člena Ligovej komisie upozornenie o nedodržaní
regulárnosti trate, prešetria túto skutočnosť. Podpredseda a tajomník sú ďalej zodpovední za
kontrolu výsledkov a kontrolu pridelenia bodov za danú súťaž.
i) Hlavný rozhodca (OHL SB) je zodpovedný za dodržiavanie súťažných pravidiel zo strany
rozhodcov, dohliada na nezaujatosť rozhodcov, športové správanie a vždy objektívny prístupu
k danej spornej situácií. O zistených nedostatkoch a problémoch, ktoré neboli odstránené je
povinný upozorniť Ligovú komisiu OHL SB a navrhnúť opatrenia na ich odstránenie.
j) Revízna komisia ktorá pozostáva z dvoch členov, ktorých volí Schôdza OHL SB, kontroluje
predovšetkým hospodárenie OHL, ale aj dodržiavanie Smernice a vnútorných predpisov OHL SB.
Upozorňuje Ligovú komisiu na zistené nedostatky, pričom im navrhuje opatrenia na ich
odstránenie.
k) Technická komisia vykonáva kontrolu dodržania všetkých technických podmienok
a organizačných nárokov na priebeh súťažného kola za účelom zabezpečenia regulárnosti danej
súťaže.
l) V prípade ak je výklad tejto smernice sporný, jej výklad podáva Ligová komisia OHL SB a jeho
výklad je záväzný, pokiaľ Schôdza nerozhodne inak. Ligová komisia môže za účelom
predchádzania nejasností prijať stanovisko k výkladu niektorej časti tejto smernice, ak je tento
sporný. Stanovisko sa zverejní na internetovej stránke OHL SB.
m) Všetky kolektívne orgány rozhodujú podľa zásad hlasovania a rozhodovania uvedených
v Smernici OHL SB, pokiaľ sa neustanovuje inak.
1.4. BANK OHL SB
a) Bank OHL SB tvoria účastnícke poplatky tímov prihlásených do OHL SB, prípadné poplatky
družstiev zúčastnených na ligovom kole OHL SB, sponzorské príspevky, dary a iné príjmy.
b) O nakladaní s prostriedkami v banku rozhoduje Ligová komisia OHL SB.
c) Bank spravuje pokladník.
d) Bank OHL SB slúži na zabezpečenie potrieb OHL SB a to predovšetkým na financovanie chodu
a potrieb ligy, správu webovej stránky, nákup trofejí na finálové kolo, reklamných
predmetov, iného vybavenia a úhradu poštovného. Bank OHL SB môže slúžiť aj na iné účely, ak
o tom rozhodne Schôdza OHL SB.
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1.5. HODNOTENIE SÚŤAŽNÝCH DRUŽSTIEV OHL SB
1.5.1 Kategória mužov
a) OHL SB sa vyhodnocuje vždy za daný ročník. Súťažné družstvá OHL SB získavajú body na
základe umiestnenia na všetkých súťažiach (kolách) zaradených do daného ročníka OHL SB.
Jedna ligová súťaž pozostáva z dvoch kôl, kde v každom kole družstvo vykoná hasičský útok,
pričom do celkového hodnotenia súťaže sa berie lepší z nich.
b) Pri dosiahnutí rovnakého času sa o poradí rozhodne na základe dosiahnutých časov v druhých
pokusoch. Pri rovnosti časov na prvých troch miestach nasleduje nový pokus a víťazí družstvo
s lepším časom.
c) V celkovom hodnotení (za daný ročník) sa družstvá hodnotia podľa celkového počtu dosiahnutých
bodov. Pri rovnosti bodov rozhodujú lepšie umiestnenia daných tímov (1. miesta, pri ich rovnosti
2. miesta, atď.).
d) Bodujú sa iba družstvá prihlásené do OHL SB, a to nasledovne:
1. miesto.........20 bodov
2. miesto.........17 bodov
3. miesto.........15 bodov
4. miesto.........13 bodov
5. miesto.........11 bodov
6. miesto.........10 bodov
7. miesto..........9 bodov
8. miesto..........8 bodov
9. miesto..........7 bodov

10. miesto.........6 bodov
11. miesto.........5 body
12. miesto.........4 body
13. miesto.........3 body

Každý ďalší platne ukončený útok...............2 body
Pokus hodnotený ako neplatný (NP).........1 bod
Neúčasť družstva..........................................0 bodov

1.5.2 Kategória ženy
a) OHL SB sa vyhodnocuje vždy za daný ročník. Súťažné družstvá OHL SB získavajú body na
základe umiestnenia na všetkých súťažiach (kolách) zaradených do daného ročníka OHL SB.
Jedna ligová súťaž pozostáva z dvoch kôl, kde v každom kole družstvo vykoná hasičský útok,
pričom do celkového hodnotenia súťaže sa berie lepší z nich.
b) Počet kôl pre ligový ročník môže byť Schôdzou OHL SB pre kategóriu žien znížený, avšak nikdy
nie menej ako polovica z počtu kôl v kategórii mužov.
c) Odstavce b), c) a e) bodu 1.5.1 uvedené v kategórii mužov platia pre kategóriu žien rovnako.
d) Bodujú sa iba družstvá prihlásené do OHL SB, a to nasledovne:
1.miesto.........10 bodov
2.miesto.........8 bodov
3.miesto.........6 bodov
4.miesto.........5 bodov
5.miesto.........4 body
6.miesto.........3 body

Každý ďalší platne ukončený útok................2 body
Pokus hodnotený ako neplatný (NP)..........1 bod
Neúčasť družstva..........................................0 bodov
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II. Technické podmienky a súťažné pravidlá OHL SB
2.1. PODMIENKY PRE VÝZBROJ A VÝSTROJ
2.1.1 Kôš :
- kôš klasickej hliníkovej alebo laminátovej (kôš Turbo) konštrukcie s funkčnou klapkou, ktorá musí
byť ovládaná z vonku
- s funkčným závitom
- kôš a príslušná savica nesmie obsahovať zaisťovací mechanizmus závitu
- musí mať sito s okami maximálnych rozmerov 10x10mm na pôvodnom mieste
- mechanizmus na ovládanie klapky, ktorý musí byť z vonkajšej časti koša, musí obsahovať otvor na
pripnutie karabíny.
2.1.2 Savice:
- 2 ks, minimálna dĺžka 2,5 m ±100 mm, priemer max. 110 mm
- povolené savice s „O“- krúžkami
- na savici je povolený nábeh o celkovej dĺžke max. 45 mm od vonkajšej hrany /začiatku/ savicového
hrdla po prírubu šrúbenia, s povinnosťou minimálne 2,5 závitu
- šrubenie savíc musí byť funkčné
- na savice je dovolené použiť iba izolepy, textilné pásky a „SK“ pásky, na savice je zakázané
umiestňovať iné predmety, napr. závažia, výstuhy a iné
- zaisťovacie mechanizmy závitu sú zakázané
2.1.3 Stroj:
- PS 12 s motorom TAZ
- ovládanie plynu musí byť umiestnené na zmiešavacom zariadení /tzv. karburátor/
- nie sú prípustné prídavné sacie zariadenia – ejektory, tlakové fľaše, a pod.
- kĺby v rozvádzači nemusia byť funkčné
- spätná klapka v rozvádzači nemusí byť
- odvzdušňovacie prvky na vývode z rozvádzača nie sú povolené
2.1.4 Hadica B:
- minimálna dĺžka 19 m (vrátane koncoviek)
- priemer – 65 mm, 75 mm; plošná šírka min. 100 mm
- poistky na spojkách sú povolené
- hadica B môže byť vyskladaná na ráme stroja
2.1.5 Rozdeľovač :
- povolený iba rozdeľovač s jedným vstupom(B) a výstupom 1xB a 2xC
- rozrážaci klin nie je povolený
- kĺby rozdeľovača musia byť funkčné
- páčky rozdeľovača môžu byť skrátené
- povolená záslepka na B vývode / na polospojke alebo priamo v polospojke /
2.1.6 Hadica C:
- minimálna dĺžka 19 m (vrátané koncoviek)
- priemer – 42 mm, 52 mm; plošná šírka min. 65 mm
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- poistky na spojkách sú povolené
- nie sú povolené prípravky a pomôcky sťahujúce kotúč
2.1.7 Prúdnica:
- 2 ks prúdnice „C“
- poistky a pásky na prúdnici sú povolené
- výstupný otvor prúdnice má priemer výstrekovej hubice 12,5 mm /plus, mínus 0,1 mm/
2.1.8 Ostatné:
- kľúče 2 ks - celý alebo polovičný, bez prídavných podložiek, a pod.
- podložka pod savicu max. rozmery 50 x 50 cm, max. hrúbky. 10 mm
- na základni je zakázané používať prídavné podložky alebo ako podklad akékoľvek iné predmety
okrem 2 kľúčov na to určených, iné podložky nie sú povolené ( kamienky, tráva, papieriky a pod... )
2.1.9 Výstroj pre požiarny útok:
- jednotná športová, alebo pracovná ústroj, ktorá zakrýva ramená a kolená
- opasok ľahký s minimálnou šírkou 40 mm alebo bojový, umiestnený na vrchu odevu
- povinná ochranná prilba / nie škrupinka /
- obuv ľubovoľná , povolené všetky kopačky aj tretry
- povolené chrániče, rukavice a osobná výstroj chrániaca proti úrazu
2.2 VYKONANIE HASIČSKÉHO ÚTOKU:
Hasičský útok sa vykonáva podľa pravidiel z roku 2008 / tzv. „hurá systém“ / na 2 ks hadíc „B“ a 4 ks
hadíc „C“. Súťažné družstvo pozostáva zo siedmych súťažiacich, ktorí majú za úlohu v čo najkratšom
čase za použitia predpísaného náradia zostaviť kompletné sacie vedenie a prúdom vody zasiahnuť terč.
a) Každé družstvo sa pred začiatkom prípravy na hlavnej základni v dostatočnom predstihu dostaví
na technickú kontrolu náradia. V prípade zistenia nedostatkov musí náradie bezodkladne vymeniť
za vyhovujúce, inak nebude štartovať .
b) Dĺžka prípravy na hlavnej základni je 3 - 5 minút. Čas prípravy určuje organizátor po dohodne
s Ligovou komisiou OHL SB, prípadná zmena musí byť vyhlásená verejne pred začiatkom
samotnej súťaže. Čas na prípravu začína bežať po uvoľnení základne predchádzajúcim
družstvom na vyzvanie rozhodcu k príprave základne. Čas prípravy bude meraný
elektronickým zariadením, ktoré 60 sekúnd pred koncom, zvukovým signálom upozorní HD
o blížiacom sa konci prípravy. Celé HD musí pred uplynutím času prípravy stáť na tzv.
PRÍPRAVNEJ ČIARE, ktorá sa nachádza 80 cm pred ŠTARTOVOU ČIAROU. Ak HD po
uplynutí času prípravy nie je nastúpene na prípravnej čiare takýto pokus sa hodnotí ako
NEPLATNÝ.
c) Medzi zuby polospojok, aj do medzery medzi košom a závitmi savice musí prejsť tabuľka
o hrúbke 1 mm. Pri pochybnosti rozhodcu si pretekár sám vykoná kontrolu medzery tabuľkou.
d) Savice uložené na základni sa nemôžu dotýkať zeme a savica môže presahovať základňu max.
o 1000 mm pri pohľade zhora, ostatné náradie nesmie presahovať okraj základne.
e) Príprava základne sa končí uplynutím času na prípravu, alebo so súhlasom súťažného družstva aj
skôr. Po ukončení prípravy súťažiaci nesmie s náradím manipulovať a sústredí sa na prípravnej
čiare. Ak sa náradie po ukončení prípravy pohne alebo vypadne mimo základne neovplyvňuje to
pravidlá a družstvo môže štartovať. Ak súťažiaci manipuluje s náradím po ukončení prípravy
považuje sa to za neplatný pokus !!!
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f) Po ukončení prípravy môže súťažiaci manipulovať s náradím len na výzvu rozhodcu, ak ten po
kontrole náradia zistí nesúlad s pravidlami, najmä podľa písm. c) a d) tohto bodu. Po ukončení
prípravy musí každý súťažiaci na prvú výzvu rozhodcu odstrániť vytýkaný nedostatok v príprave
náradia, inak sa to považuje za neplatný pokus. Po ukončení kontroly môže ísť k základni na
pokyn rozhodcu iba strojník, a to naštartovať PS, ale nesmie už manipulovať s náradím okrem
savice na stroji ktorú môže po naštartovaní pridržať, resp. poopraviť. Porušenie sa hodnotí ako
neplatný pokus.
g) - štart – štartuje sa tzv. „pevným štartom“ / štart bez pohybu /. Štartové povely pri štarte sú:
NA MIESTA - PRIPRAVTE SA - POZOR – VÝSTREL/VPRED. Po povele „na miesta –
pripravte sa“ súťažiaci opúšťajú prípravnú čiaru a zaujmú pozície na štartovej čiare, potom
nasleduje povel „pozor“, po ňom výstrel. Každý pohyb po zadaní povelu „pozor“ sa považuje za
predčasný štart, t.j. neplatný, po ktorom nasleduje opakovaný štart. Druhý výstrel znamená STOP.
h) Každé súťažné družstvo má po predčasnom, resp. neplatnom štarte možnosť len jedného
opakovaného štartu, pokiaľ nebola chyba na strane štartéra, alebo štartovacej techniky (zlyhanie
výstrelu, porucha časomiery a pod.).
i) Predčasný štart sa avizuje opakovane štartovným signálom, pokiaľ nie je na porade
uvedené inak, príklad (píšťalka, klaksón). Druhý predčasný štart má za následok neplatný pokus
súťažného družstva. Na štarte môžu byť aj dvaja štartéri, štartér a štartér 2 /pomocník/. Predčasne
ukončiť pokus môžu iba štartéri a to iba vyššie uvedenými spôsobmi.
j) Vždy pred spojením stredného savicového spoja musí byť sací kôš naskrutkovaný na savici pred
ponorením do nádrže, t.j. pred tým ako sa savica aj kôš dotknú vodnej hladiny v nádrži, tzv. kadi /do
okamihu spojenia stredného savicového spoja môže byť sací kôš a savica opätovne vynorená
a zoskrutkovaná/. Po ukončení útoku musí byť sací kôš ihneď alebo na povel rozhodcu vytiahnutý z
nádrže, pričom musí byť naskrutkovaný na savici aj po vytiahnutí z nádrže. Spojením stredného spoja
sa rozumie aj pokus súťažiaceho o spojenie pri ktorom sa savice dotkli. Splnenie podmienky podľa
prvej vety musí v pochybnostiach preukázať súťažné družstvo. Manipulácia resp. skrutkovanie koša
v kadi je zakázané.
k) Všetky savicové spoje musia byť zoskrutkované do ukončenia útoku.
l) PS 12 môže byť naštartovaná aj pred zahájením útoku /štartom/, počas prípravy základne je
zakázané štartovať stroj. Rozhodca môže z výnimočných dôvodov, ktoré nespočívajú v chybe na
strane súťažného družstva povoliť naštartovanie PS 12 aj počas prípravy alebo po jej ukončení. Aj
v prípade výnimočnej situácie podľa predchádzajúcej vety môže súťažiaci manipulovať s náradím
len na pokyn rozhodcu a iba za účelom dodržania ustanovenia písm. c) a d) tohto bodu.
m) 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.
n) Prúdnica sa pri nástreku môže dotýkať zeme.
o) Kríženie prúdov pri striekaní na terč nie je povolené, takýto pokus je neplatný.
p) Ak v prípade straty výstroja počas útoku /napr. strata prilby/ nebude mať súťažiaci do ukončenia
pokusu výstroj kompletnú, bude pokus hodnotený ako neplatný.
q) Pri nenaštartovaní PS 12 z dôvodu technickej závady má družstvo možnosť po odstránení závady
štartovať, ale až na konci štartového poradia. Avšak technickú závadu PS 12 musí nahlásiť pred
opustením prípravnej základne. Ak dôjde k roztrhnutiu hadice, ulomeniu alebo vyvlečeniu
z polospojky počas útoku, nemá družstvo možnosť štartovať druhý krát.
r) V prípade ak zlyhá svetelná signalizácia na jednom alebo aj oboch terčoch časomiery, resp.
konštrukcie terčov, ale nedošlo k chybnému odmeraniu času a čas bol odmeraný správne aspoň na
dve desatinné miesta sekundy, družstvo nemá nárok na opakovaný pokus. Nesprávne, resp.
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chybné meranie času /napr. preskočenie nameraného času na displeji, zjavne chybné meranie/
musí preukázať súťažné družstvo.
s) Za nešportové správanie hrozí družstvu diskvalifikácia, o tomto rozhoduje hlavný rozhodca
súťaže.
t) U ženských družstiev môže byť prítomný jeden človek, musí byť označený reflexnou vestou OHL
Sabinov, a môže stáť iba na vyznačenom mieste, ktoré určí hlavný rozhodca na základni. Tento
človek môže družstvu slovne pomáhať.

2.3 VYPOŽIČANIE SÚŤAŽIACEHO
a) Družstvo si môže na jednej súťaži vypožičať len jedného súťažiaceho z iného družstva. Ten môže
súťažiť len za jedno iné /hosťujúce/ družstvo a každý súťažiaci môže absolvovať v jednom
súťažnom kole maximálne dva útoky. Výnimočne napr. z dôvodu zranenia vypožičaného
pretekára si môže družstvo v druhom kole vypožičať iného súťažiaceho, ktorý spĺňa podmienky
podľa druhej vety. To platí aj pre neligové družstvá.
b) Vypožičanie súťažiaceho musí byť zapísané ešte pred vydaním povelu na prípravu základne.
Vypožičanie sa zapisuje do zápisnice o vypožičaní súťažiaceho po uhradení poplatku vo výške 2,Eur zapisovateľovi organizátora. Organizátor po ukončení kola podľa počtu vypožičaní odovzdá
túto zápisnicu a sumu vyzbieraných poplatkov za vypožičanie súťažiacich pokladníkovi OHL SB,
a ak ten nie je prítomný tak inému členovi Ligovej komisie OHL SB. Vždy na požiadanie si
o tomto vystavia doklad.
c) Poplatok za prestup je vždy príjmom OHL SB ak je daná súťaž zaradená do kalendára OHL SB
a to aj v prípade neligových družstiev.
d) Požičaný súťažiaci beží v drese svojho materského družstva. Prezliekanie dresov sa považuje za
nešportové správanie, preto budú v takom prípade diskvalifikované obe družstvá.
e) Pri nesplnení týchto podmienok bude súťažné družstvo diskvalifikované.
f) Každé ligové družstvo, ktoré si požičia súťažiaceho z iného, aj neligového družstva prítomného na
súťaži, berie na vedomie to, že sa mu z celkového hodnotenia ligy odpočítavajú body.
V mužskej kategórii sú to 2 body a v ženskej kategórii je to 1 bod za každé požičanie.
2.4 TECHNICKÁ KOMISIA
a) Technická komisia má troch členov a zostavuje sa individuálne pre každé ligové kolo z osôb
delegovaných každým ligovým družstvom. Každé družstvo má právo nominovať najviac dve
osoby spôsobilé vykonávať činnosť člena technickej komisie, ktoré nahlási Ligovej komisii OHL
SB.
b) Družstvá pri výbere svojich nominantov dbajú na ich odbornosť a osobnostné predpoklady.
Členstvo v technickej komisii je čestná funkcia, ktorú jej člen vykonáva odborne, objektívne,
nezaujato a zodpovedne.
c) Technickú komisiu zostavuje predseda resp. podpredseda OHL SB vždy aspoň týždeň pred
konaním každého ligového kola, tak že vyberie troch členov z nominantov ligových družstiev.
Členom komisie nemôže byť nominant družstva, ktoré organizuje dané kolo. Pri výbere členov
predseda resp. podpredseda OHL SB dbá na osobnostné predpoklady nominantov a na primerané
zastúpenie nominantov všetkých družstiev v priebehu súťažného ročníka.
d) Jeden a ten istý nominant môže byť ustanovený za člena technickej komisie aj opakovane.
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e) Technická komisia vždy pred začiatkom kola kontroluje rozmery a technické nároky na trať,
základňu, nádrž na vodu a časomieru. Pred začiatkom súťaže a v jej priebehu dozerá na to či
organizátor zabezpečil potrebný personál na kontrolu náradia, meranie hadíc a dodržiavania
pravidiel, a či tento personál vykonáva svoje povinnosti riadne v priebehu celej súťaže.
f) V prípade zistenia nedostatkov neodkladne o nich informujú organizátora súťaže, ktorý je povinný
ich čo najskôr odstrániť.
g) O dodržaní podmienok regulárnosti priebehu súťaže spíšu členovia technickej komisie zápisnicu,
v ktorej konštatujú buď dodržanie podmienok alebo uvedú zistené nedostatky a podstatné
skutočnosti. V prípade zistenia hrubých nedostatkov, sa môžu členovia komisie uzniesť o podaní
návrhu na vylúčenie súťaže z ligy, resp. nezapočítanie výsledkov z daného kola do celkového
hodnotenia ligy. Takéto uznesenie sa uvedie v zápisnici aj s pomerom hlasov. V zápisnici
Technickej komisie sa uvádzajú v zmysle bodu 1.2. písm. b) aj členovia Ligovej komisie
rozhodujúci o protestoch na danom kole.
h) Po vyhotovení zápisnice ju členovia komisie vždy podpíšu.
i) O návrhu podľa písm. g) rozhodne po prešetrení Ligová komisia OHL SB najneskôr do dvoch
týždňov od skončenia ligového kola. Na nezapočítanie kola do hodnotenia ligy sa vyžaduje súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Ligovej komisie. Aj tu môže Ligová komisia postupovať
primerane podľa bodu 1.2 písm. b) tejto smernice a predložiť vec na rozhodnutie Schôdzi.
j) Zápisnica technickej komisie o priebehu ligového kola sa po skončení kola vždy odovzdá
niektorému z členov Ligovej komisie OHL SB.

3. Povinnosti usporiadateľa a rozhodcov
Ligová komisia OHL SB môže za účelom zlepšenia organizačného a technického zabezpečenia
ligových súťaží schváliť a vydať osobitný predpis - Pokyny pre usporiadateľa ligového kola OHL SB,
ktorý je v prípade jeho vydania ako metodický pokyn pre usporiadateľa záväzný. Ligová komisia OHL
SB môže vykonávať aj zmeny tohto predpisu, avšak ak si zmeny časti tohto predpisu vyhradí Schôdza
OHL SB, tieto časti Ligová komisia OHL SB meniť nemôže.
3.1. ZÁKLADŇA
a) Rozmery základne sú 2000 mm x 2000 mm, s výškou 100 mm ±10 mm
b) Základňa musí byť drevená a musí byť spojená v jednom celku aby nedochádzalo k prehýbaniu
základne alebo rozdielnej výške základne.
c) Základňa nemôže byť potiahnutá protišmykovou podložkou (napr. kobercom) okrem toho je na
základni zakázané používať ako podklad, akékoľvek iné predmety
d) Základňa musí byť zabednená zo všetkých strán
3.2. PRÍPRAVNA ZÁKLADŇA
a) Slúži na kontrolu náradia a kontrolu technických podmienok a vybavenia súťažných družstiev
b) Súťažné družstvo na kontrolnú základňu pristúpi po vyzvaní rozhodcu
c) Súťažné družstvo musí poskytnúť akékoľvek náradie na overenie rozhodcom či spĺňa pravidlá
OHL SB
d) Ak sa po kontrole náradia zistí, že niektoré náradie nespĺňa pravidlá OHL SB, tím ma právo na
jeho výmenu
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e) Rozmery prípravnej základne sú 2000 x 2000 x 100 mm (nemusia však byť striktne dodržané, ale
prípravná základňa musí byť vyvýšená, nie koberec alebo len ohraničenie šnúrkou a podobne.)
3.3. ČASOMIERA A TERČE
a) Čas sa meria elektronicky. Časomiera musí mať časy minimálne v stotinách sekundy a merať ľavý
aj pravý terč samostatne.
b) Usporiadateľ má povinnosť zabezpečiť okrem hlavnej aj náhradnú časomieru rovnakej
konštrukcie ako je hlavná časomiera a jednu autobatériu.
c) Terče musia mať nástrekový otvor s priemerom 50 mm uprostred štvorcovej konštrukcie o
rozmeroch 50 x 50 cm, pričom horizontálna stredová os otvoru je vo výške 160 cm. Terče musia
byť konštruované tak aby signalizovali ukončenie pokusu len po zásahu prúdom vody do otvoru,
tzv. „tvrdé terče“.
d) Terče musia byť konštruované tak, aby boli vybavené viditeľnou svetelnou signalizáciou
ukončenia pokusu, ktorá musí byť umiestnená na terči alebo medzi terčami.
e) Na ligových kolách OHL SB musia byť na meranie ukončenia hasičského útoku použité terče,
ktoré majú technické vyhotovenie mechanizmu zásahu vodným prúdom podľa nákresu
zverejneného na stránke www.ohlsabinov.sk a to za účelom objektívneho merania tzv. tvrdosti
terčov.
f) Pred začatím každého ligového kola musí byť tvrdosť terčov zmeraná tzv. testerom tvrdosti terčov
ktorého technické vyhotovenie vrátane hmotnosti závažia je zverejnené na www.ohlsabinov.sk.
g) Tvrdosť terčov je meraná jednotným ligovým testerom, a to tak, že po osadení testera úder
testerom do otvoru na vodný prúd nesmie signalizovať zostrek, pričom úder testerom sa vykoná
na každý terč tri krát a terč nesmie ani raz signalizovať zostrek. Ligový tester predstavuje
minimálnu tvrdosť terčov. Ak terč po údere testerom signalizuje zostrek musí organizátor zopínací
mechanizmus terčov zaťažiť minimálne na tvrdosť testera tak, aby úder testerom nesignalizoval
zostrek, inak výsledky daného kola nemožno započítať do celkového hodnotenia daného ročníka
OHL SB. Od tejto podmienky minimálnej tvrdosti terčov možno upustiť len za výnimočných
okolností a len po predchádzajúcom súhlase Ligovej komisie OHL SB, pričom vo výsledkovej
listine sa vždy musí uviesť dôvod a to, že terče na danom kole nespĺňali požadovanú tvrdosť.
3.4. NÁDRŽ NA VODU ( „kaďa“ ):
a) Musí mať za splnenia podmienky podľa písm. b) tohto bodu výšku steny min. 800 mm +- 20mm,
šírku min. 800mm a dĺžku min. 1000mm.
b) Objem min. 800 l (1m3)
c) Voda sa počas útoku nedopĺňa
3.4. SÚŤAŽNÁ TRAŤ
a) Presné rozmery trate a jej grafické znázornenie sú uvedené v názornom plániku, ktorý tvorí
neodlučiteľnú prílohu tohto súťažného poriadku.
b) Dĺžka trate je 70m kolmo na stredovú os základne v smere útoku. Organizátor môže trať skrátiť
len z výnimočných dôvodov a okolností, a to vždy iba po predchádzajúcom súhlase Ligovej
komisie OHL SB ak podmienky konania súťaže neumožňujú dodržať predpísanú dĺžku trate, inak
pri nedodržaní rozmerov trate je táto súťaž vylúčená z aktuálneho ročníka OHL SB. Ak bolo
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skrátenie trate povolené, tak vždy sa tento údaj uvedie pri výsledkovej listine aj s uvedením dĺžky
trate.
3.5. ROZHODCA
a) Výber rozhodcov závisí na usporiadateľovi súťaže, ktorý pri ich výbere spolupracuje s Ligovou
komisiou OHL SB.
b) Organizátor je povinný zabezpečiť najmenej 4 rozhodcov pre dané kolo OHL SB. A to 1
rozhodcu pre prípravnú základňu, 1 rozhodcu pre hlavnú základňu, 1 rozhodcu pre meranie hadíc
a 1 rozhodcu na nástrekovú čiaru pri terčoch.
c) Rozhodcu – štartéra a rozhodcu – pre hlavnú základňu schvaľuje Ligová komisia OHL SB.
d) Na každej ligovej súťaži štartuje družstvá rozhodca - štartér. Rozhodca – štartér môže byť
zároveň aj rozhodcom na hlavnej základni.
e) Hlavný rozhodca súťaže je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel OHL SB a riadny priebeh
ligového kola, hlavným rozhodcom súťaže je rozhodca na základni.
f) Rozhodca na prípravnej základni je zodpovedný za technickú kontrolu náradia súťažného
družstva podľa pravidiel OHL SB. Ak zistí že náradie nezodpovedá pravidlám OHL SB oznámi
to súťažiacim, tí sú oprávnení v primeranom časovom limite si náradie vymeniť, inak im prípravu
na hlavnej základni neumožní a pokus je hodnotený ako neplatný.
g) Rozhodca na základni je zodpovedný za stav základne, kontrolu prichystaného náradia v súlade
s pravidlami a kontrolu koša pri ponorení a vyberaní z nádrže. Ak zistí že náradie alebo výstroj
nezodpovedá pravidlám OHL SB oznámi to súťažiacim, tí sú oprávnení si náradie do ukončenia
prípravy vymeniť a výstroj do zahájenia štartu doplniť, prípadne vymeniť, inak bude pokus
hodnotený ako neplatný.
h) Rozhodca pri terčoch je zodpovedný za prešľapy na nástrekovej čiare a kríženie prúdov pri
striekaní na terč.
i) Rozhodca štartér - vykonáva štart a kontroluje predčasné vybehnutie (uliaty štart), ďalej ak zistí,
že výstroj súťažiacich nie je v súlade s pravidlami, vyzve aby nedostatok ihneď odstránili, inak
ich neodštartuje. Ak družstvo nedostatok v primeranom čase neodstráni bude pokus hodnotený
ako neplatný.
j) Rozhodca pre meranie hadíc je zodpovedný za premeranie jednej vyžrebovanej hadice u
každého súťažného družstva.
k) Rozhodca pri kadi, ak bol ustanovený samostatne zodpovedá za vylievanie vody späť do kadi,
resp. vhodné miesto určené usporiadateľom tak, aby nedochádzalo k vylievaniu vody na trať
a tým k zhoršovaniu podmienok trate, a zhoršovaniu podmienok pre ostatných súťažiacich.
Akékoľvek úmyselné vylievanie vody na súťažnú trať sa považuje za nešportové správanie
a dané družstvo bude diskvalifikované.
3.4. SPONZORSKÉ ZMLUVY
a) Organizátor ligového kola je povinný dodržiavať všetky zmluvy a podmienky, ktoré podpísal
alebo dohodol Výbor OHL SB so sponzormi a partnermi pre daný ligový ročník. Všetky tieto
zmluvy a dohody musia byť predložené organizátorom ligových kôl na Jarnej schôdzi OHL SB.

4. Protesty
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a) Protest proti nedodržaniu pravidiel OHL SB je možné podať len proti hodnoteniu vlastného
družstva.
b) Súťažné družstvo môže podať protest a to max. do 20. minút po ukončení svojho pokusu.
c) Protest podáva zástupca súťažného družstva do rúk Ligovej komisie OHL SB, ktorý je povinný sa
týmto protestom zaoberať a rozhodnúť bezodkladne, ale najneskôr pred skončením daného kola.
Tento zástupca pri prejednaní protestu vystupuje pred Ligovú komisiu a predkladá prípadný
dôkazný materiál.
d) Výsledok rozhodnutia Ligovej komisie musí byť ohlásený verejne. Rozhodnutie Ligovej komisie
OHL SB je pre dané súťažné družstvo a usporiadateľa záväzné a konečné.
e) Pri podávaní protestu musí družstvo zložiť zálohu 10 eur do rúk členov Ligovej komisie OHL
SB, ktorá sa pri kladnom vybavení protestu vráti, pri zápornom prepadá do banku OHL SB.
f) Člen Ligovej komisie pri rozhodovaní o proteste /vrátane člena ad hoc/ sa pri konflikte záujmov
môže dať z hlasovania vylúčiť, avšak ak v dôsledku jeho vylúčenia dôjde k rovnosti hlasov pri
rozhodovaní o proteste, je v takom prípade povinný hlasovať. Vylúčiť sa môžu dať max. dvaja
členovia a to len ak by boli v Ligovej komisii aj po vylúčení najmenej traja členovia. Ak sa vylúči
viac členov, tak sú povinní hlasovať všetci.
g) Ligová komisia môže danú spornú situáciu predložiť na prerokovanie Schôdzi v zmysle bodu 1.2
písm. b) týchto pravidiel, ak sú na to splnené podmienky tam uvedené, avšak Ligová komisia musí
rozhodnúť o proteste vždy bezodkladne a najneskôr do ukončenia súťažného kola.

5. Ostatné podmienky
a) Pri účasti dvoch alebo viacerých družstiev z jedného tímu sa body rátajú iba družstvu
prihlásenému do OHL SB a štartuje označené ako I. ( príklad : Sabinov A, Sabinov B, Sabinov C )
b) Súťažné družstvo sa do jednotlivej súťaže môže prihlásiť najneskôr do ukončenia útoku
posledného súťažného družstva v danom kole, avšak rozhodca na družstvo nečaká a čas na
prípravu plynie hneď po vyzvaní rozhodcu. Ak sa družstvo prihlásilo až po ukončení prvého kola,
resp. nestihne vykonať prípravu a pokus podľa predchádzajúcej vety, vykoná pokus len v druhom
kole.
c) Viacero družstiev z jedného hasičského zboru sa hlási naraz.
d) Každý organizátor ligového kola je poviný vytvoriť štartovku na stránke www.ohlsabinov.sk.
Štartovka musí byť vytvorená najneskôr 14 dní pred konaním daného ligového kola. Začiatok
prihlasovania družstiev na každú štartovku je stanovený pevne o 20.00 hod. na stránke
www.ohlsabinov.sk, vždy druhú nedeľu pred konaním daného kola.
e) Štartové poradie je určené v poradí v akom sa družstvá prihlásili na „štartovku“ zverejnenú na
www.ohlsabinov.sk a posledná zmena je možná 48 hodín pred začiatkom súťaže len po dohode
s iným súťažným družstvom. Družstvo, ktoré sa prihlási po uzavretí štartovky sa zaradí na
posledné miesto štartového poradia príslušné v čase prihlásenia, a to aj ligové družstvo.
f) V odôvodnených prípadoch je možné so súhlasom hlavného rozhodcu súťaže po dohode družstiev
ktorých sa to týka štartové poradie prehodiť. Avšak dohodnúť sa musia vopred tak aby tým nebol
narušený plynulý chod súťaže.
g) Usporiadatelia zodpovední za trať musia byť zreteľne označení (rozlišovacie vesty, visačky,
šiltovky, pásky na ruke alebo dresy domáceho usporiadateľského tímu).
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6. Základné pokyny pre usporiadateľov
Usporiadateľ kola OHL SB musí:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

i)
j)

Vytvoriť pozvánku v elektronickej podobe a umiestniť ju na stránku OHL SB.
Zabezpečiť rozhodcov podľa bodu 3.5 písm. a) a b) tejto smernice
Zabezpečiť zapisovateľa/zapisovateľku pri časomiere.
Ak má možnosť, tak zabezpečiť a po ukončení kola dodať fotografie z ligového kola pre potreby
prezentácie ligy.
Zabezpečiť plochu pre vyvesenie plagátov a reklamných banerov OHL SB, sponzorov a partnerov
ligy.
Najneskôr do 19.00 hod. dňa nasledujúceho po dni konania tohto kola, povinný zaslať na e-mail:
ohlsabinov@gmail.com kompletnú výsledkovú listinu v elektronickej podobe tabuľky zverejnenej
na www.ohlsabinov.sk.
Do piatich pracovných dní od skončenia ligového kola zaslať na e-mail: ohlsabinov@gmail.com
reportáž z ligového kola vo formáte elektronického textového dokumentu. Reportáž organizátor
zasiela až po štylisticko gramatickej úprave.
Organizátor nie je povinný zabezpečiť stravu v rámci štartovného, ak tak učiní a strava sa nedá
objednať v rámci štartovky, je povinný zabezpečiť stravu v bufetoch. Stanovená hodnota stravnej
jednotky je na voľbe organizátora.
Zabezpečenie kobercov pod základňu, koberec musí prečnievať min. 1 m od okraja základne.
Zabezpečiť certifikovanú zdravotnú službu.
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Záverečné ustanovenia
a) Táto Smernica bola schválená na Schôdzi Okresnej Hasičskej ligy Sabinov konanom dňa
14.02.2015 v Lúčke. Platnosť nadobúda dňom jej schválenia a účinnosť na 10- ty deň po jej
zverejnení na stránke www.ohlsabinov.sk.
b) Táto Smernica bola doplnená a aktualizovaná po schválení všetkých doplnení na Jarnej Schôdzi
OHL SB, konanej dňa 4.03.2017 v Tichom Potoku.
V Tichý Potok, dňa 04.03.2017

Okresná hasičská liga Sabinov
Maroš Poremba
Predseda OHL SB
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Príloha č. 1: Grafický plánik s rozmermi súťažnej trate
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