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1. Vyzdvihnutie materiálno – technického vybavenia 
 

 Organizátor je povinný prevziať ligové vybavenie potrebné pre usporiadanie ligového 
kola od predchádzajúceho usporiadateľa. Ak je organizátor usporiadateľom prvého 
ligového kola v danom ročníku, veci prevezme od DHZ Žbince, ktoré má toto vybavenie 
uložené počas zimnej prestávky.  

 Organizátor je povinný prevziať a skontrolovať vybavenie ligy, podľa preberacieho 
protokolu, ktorý bol doručený všetkým organizátorom. Ak preberajúci zisti, schodok 
alebo poškodenie vybavenia voči tomu čo je uvedené v preberacom protokole, zapíše 
doň tento rozdiel a podpíše. Preberací dokument sa vyhotovuje v 3 exemplároch, 1ks 
ostáva odovzdávajúcemu, 1ks preberajúcemu a 1ks sa odovzdá Výboru ZHSL. Všetky tri 
dokumenty musia byť podpísané a musia na nich byť aj pečiatky daných DHZ. Užívateľ 
ligového vybavenia, u ktorého sa zistí poškodenie alebo strata ligového vybavenia je 
povinný túto stratu nahradiť, prípadne poškodenie opraviť! 

 

2. Organizačné zabezpečenie súťaže 

 

 Organizátor je povinný štartovné poradie družstiev určiť podľa online štartovky, ktorá 

sa nachádza na webovej stránke ligy (www.zhsl.eu), a družstvá, ktoré sa na online 

štartovke nenachádzajú, zaradiť na koniec štartovnej listiny. 

 Organizátor je povinný zabezpečiť počas celej súťaže jedného rozhodcu k terčom, 

jedného rozhodcu na prípravnú základňu, jedného rozhodcu štartéra a dvoch 

rozhodcov na meranie hadíc. 

 Organizátor je povinný poveriť minimálne dvoch ľudí, ktorí: 

 

 Budú počas celej súťaže zapisovať výsledky do výsledkovej tabuľky, ktorá je k 

stiahnutiu na stránke ZHSL.eu v sekcii dokumenty. 

 Budú počas celej súťaže zapisovať a vyberať poplatky za hosťovanie (5 eur) 

a poplatky za prehodenie poradia (10 eur).  

 Po skončení súťaže odovzdajú vyzbierané poplatky poverenej osobe. 

 Po skončení súťaže odošlú do 24 hodín výsledky súťaže vo vyššie spomínanej 

tabuľke na e-mail zhsl@zhsl.eu 

 Organizátor je povinný zabezpečiť minimálne dvoch ľudí, ktorí sa počas celej súťaže 

budú starať o to, aby v okolí základne nedochádzalo k rozmočeniu trate. 

 Organizátor je povinný zabezpečiť osobu, ktorá bude počas celej súťaže obsluhovať 

videokameru. 

 Organizátor je povinný zabezpečiť fotografa a následne fotky zverejniť na internete. 
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 Maximálna výška štartovného je 15 eur/družstvo, pričom v tejto sume je zahrnutá 

strava pre celé družstvo + ceny pre najlepšie tri družstva v oboch kategóriách.  

 Organizátor je povinný zabezpečiť pre rozhodcov základné občerstvenie. 

 Organizátor je povinný zabezpečiť pre rozhodcov stan a dostatočne ho ukotviť proti 

prípadnému zhoršeniu počasia. 

 Organizátor je povinný zabezpečiť ozvučenie 

 Organizátor je povinný vytvoriť priestor pre vyvesenie reklamných bannerov partnerov 

ligy 

 Organizátor môže využiť možnosť objednania cien zo stránky nášho partnera 

www.maad.sk, kde ma naša liga 25% zľavu. Prihlasovacie údaje pre objednanie s touto 

zľavou sú dostupne u podpredsedu ZHSL. 

 

3. Súťažná trať a jej okolie 
 

 Organizátor je povinný zabezpečiť vymeranie a postavenie súťažnej trate podľa prílohy 

č.1 tohto dokumentu. 

 Nábeh od štartu k základni je 10m, 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 Výboru ZHSL, ak podmienky konania súťaže 

neumožňujú dodržať predpísanú dĺžku trate, inak pri nedodržaní rozmerov trate je táto 

súťaž vylúčená z aktuálneho ročníka ZHSL. 

 Nie je povolené postavenie trate „do kríža“, t.j. 2 základne a 1 pár terčov. 

 Rozmery hlavnej základne sú 2000mm na 2000mm a výška 100mm. Po obvode nesmú 

byť žiadne otvory a iné bezpečnosť ohrozujúce prvky. Základňa musí byť drevená 

a nesmie dochádzať k jej prehýbaniu.  

 Pokiaľ sa súťaží na trávnatom povrchu, okolie základne a kade musí byť vykobercované 

v okolí minimálne 1,5m, alebo upravené tak, aby nedochádzalo k rozmočeniu trate. 
 Nádrž na vodu musí mať výšku 80cm, šírku minimálne 80cm a súčasne mať objem 

minimálne 800 litrov (odporúčaný rozmer: V: 80cm x Š: 100cm x D:125cm). 
 Organizátor je povinný postaviť a riadne označiť prípravnú základňu, jej rozmery sú 

ľubovoľne. Prípravná základňa slúži počas celej súťaže na technickú kontrolu použitého 

náradia, výstroje a výzbroje súťažných družstiev. 
 Organizátor je povinný vymerať úsek na meranie hadíc pásmom alebo metrom (nie 

meracím kolieskom) a riadne ho vyznačiť.  
 Organizátor je povinný vymerať a vyznačiť maximálny presah savice ( 1m ). 
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Časomiera a terče: 

 Čas sa meria elektronickou časomierou, ktorá musí signalizovať čas zostreknutia ľavého 

aj pravého terča. 

 Terče musia byť konštruované tak, aby boli vybavené viditeľnou svetelnou signalizáciou 

ukončenia pokusu, ktorá musí byť umiestnená v zornom poli prúdara. 

 Terče musia mať tvrdosť 6 až 8kg, pričom tvrdosť terčov sa meria vždy pred začiatkom 

súťaže testerom. Túto kontrolu vykonáva technická komisia. 

 Terče musia mať nastrekový otvor s priemerom 50mm uprostred štvorcovej konštrukcie 

o rozmeroch 50 x 50cm, pričom horizontálna stredová os otvoru je vo výške 160cm.  

 V prípade zlyhania časomiery, časomiera môže byť nahradená inou, pokiaľ nijakým 

spôsobom neovplyvňuje tvrdosť terčov. 

 

4. Iné 

 
 Rozmery trate od štartu k základni a od základne ku kadi je potrebné merať metrom 

alebo pásmom ( nie meracím kolieskom), taktiež aj úsek na meranie hadíc. 

 Voda do kade sa počas útoku nedopĺňa! 

 Organizátor je povinný pri zlyhaní časomiery zabezpečiť opravu, alebo náhradnú 

časomieru, ktorá spĺňa pravidlá, a to do 90 minút. Pokiaľ sa tak nestane a všetky 

družstvá neodbehli prvé pokusy, je povinný všetkým družstvám vrátiť štartovné. 

 Ak sa časomiera nedá opraviť alebo nahradiť a odsúťažili sa všetky prvé pokusy, berú sa 

výsledky z týchto pokusov ako konečné. Ak prvé kolo ukončené nebolo, tak výsledky 

z daného kola sa do celkového hodnotenia ligového ročníka nezapočítajú 
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Príloha č.1 
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