
 

 

 

Zemplínska hasičská superliga – ZHSL 

 

o fungovaní a súťažnom poriadku Zemplínskej hasičskej superligy 

 

 

PRAVIDLÁ 
 

Preambula 

 

 

 Tieto pravidlá bližšie a podrobnejšie upravujú činnosť a súťažný poriadok  

Zemplínskej hasičskej superligy - ZHSL. 
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1 Základné ustanovenia ZHSL 
 

1.1 Orgány a funkcionári ZHSL 
 

a) Snem ZHSL je najvyšším orgánom ZHSL a rozhoduje o najzávažnejších a najdôležitejších 

otázkach ligy. Schádza sa podľa potreby, spravidla v jari a jeseni, minimálne však raz 

ročne. Rozhodnutie Snemu je pre všetky orgány záväzné. 

b) Výbor ZHSL je výkonný orgán, ktorý riadi činnosť ZHSL v období medzi zasadnutiami 

Snemu ZHSL. 

c) Členovia Výboru môžu v prípade potreby delegovať svoju právomoc na iného člena 

Výboru ZHSL.  

d) V prípade ak je výklad tejto smernice sporný, jej výklad podáva Výbor ZHSL a jeho 

výklad je záväzný, pokiaľ Snem nerozhodne inak. Výbor môže za účelom predchádzania 

nejasností prijať stanovisko k výkladu niektorej časti tejto smernice, ak je tento sporný.  

e) Všetky kolektívne orgány rozhodujú podľa zásad hlasovania a rozhodovania 

uvedených v Stanovách ZHSL, pokiaľ sa neustanovuje inak. 
 

1.2 Účasť v ZHSL 
 

a) Účasť v ZHSL je dobrovoľná, súťažiaci súťažia na vlastné riziko. 
b) Prihlásiť sa do ZHSL je možné aj po ukončení prvej súťaže v danom ročníku. 

c) Súťažné HD prihlásené do ZHSL sú povinné zaplatiť tieto nenávratné vklady: 

 

 Pri prihlásení do ligy 50€ (každé ďalšie družstvo z rovnakej DHZ – 25€) 

 Pri účasti na jednotlivých ligových súťažiach 10€ (strava nie je v cene) 

 

1.3 Hodnotenie súťažných družstiev ZHSL 
 

a) ZHSL sa vyhodnocuje vždy za daný ročník. Súťažné družstvá ZHSL získavajú body na 

základe umiestnenia na všetkých súťažiach (kolách) zaradených do daného ročníka 

ZHSL. 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 berú do úvahy časy horších pokusov. 
c) V celkovom hodnotení (za daný ročník) sa družstvá hodnotia podľa celkového počtu 

dosiahnutých bodov za každé súťažné kolo v ligovom ročníku. Pri rovnosti bodov 

rozhodujú lepšie umiestnenia daných tímov (1. miesta, pri ich rovnosti 2.miesta, 

atď.). 
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d) Bodujú sa iba družstvá prihlásené do ZHSL, a to nasledovne: 
 

 

Bodové ohodnotenie ZHSL kategória MUŽI a ŽENY 

Umiestnenie Počet bodov Umiestnenie Počet bodov 

1. miesto 20b 8. miesto 8b 

2. miesto 17b 9. miesto 7b 

3. miesto 15b 10. miesto 6b 

4. miesto 13b 11. miesto 5b 

5. miesto 11b 12. miesto 4b 

6. miesto 10b 13. miesto  3b 

7. miesto 9b 14. miesto a nižšie 2b 

    

Oba pokusy hodnotené ako neplatné (NP) 1 

Neúčasť družstva alebo diskvalifikácia 0 

 

2 Technické podmienky a súťažné pravidlá ZHSL 
 

2.1 Náradie na požiarny útok 
 

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 ľubovoľnými okami na ľubovoľnom mieste 

 povolená max. 45mm dĺžka závitu s nábehom (meranie znázornené na obrázku) 

 musí mať sito s okami o rozmere max. 10x10mm, ktoré nesmie byť zapustené viac ako  
2,5cm od okraja koša 

 sací kôš musí obsahovať zuby na kľúč 
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2.1.2 Savice 

 2 ks, minimálna dĺžka 2,5 m ±100 mm, priemer max. 110mm 

 povolené savice s „O“- krúžkami 

 šrubenie savíc musí byť funkčné 

 zaisťovacie mechanizmy závitu sú zakázané 

2.1.3 Stroj 

 PS 12 s motorom TAZ 

 nie sú prípustné prídavné sacie zariadenia – ejektory, tlakové fľaše, a pod. 

 ovládanie plynu musí byť umiestnené na zmiešavacom zariadení /tzv. karburátor 

 PS 12 musí mať zadný ochranný kryt 

2.1.4 Hadica B 

 minimálna dĺžka 19 m (vrátane koncoviek) 

 priemer – 65mm, 75 mm; plošná šírka min. 100 mm 

 poistky na spojkách sú povolené 

 hadica B môže byť vyskladaná na ráme stroja 

2.1.5 Hadica C 

 minimálna dĺžka 19 m (vrátané koncoviek) 

 priemer – 42mm, 52 mm; plošná šírka min. 65 mm 

 poistky na spojkách sú povolené 

2.1.6 Rozdeľovač 

 povolený iba rozdeľovač s jedným vstupom (B) a výstupom 1xB a 2xC  

 kĺby rozdeľovača musia byť funkčné 

2.1.7 Prúdnica 
 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 Výstroj pre požiarny útok 

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

 povinná ochranná prilba 

 povinný opasok (povolený ľahký športový) 

 obuv ľubovoľná , povolené všetky kopačky aj tretry 

 povolené chrániče, rukavice a osobná výstroj chrániaca proti úrazu 

2.1.9 Ostatné 

 kľúče 2 ks - celý alebo polovičný, bez prídavných podložiek, a pod. 

 podložka pod savicu max. rozmery 50 x 50 cm max hrúbky 1cm 

 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... ) 
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2.2 Technická kontrola náradia 
 

a) Technická kontrola použitého náradia, výstroje a výzbroje na požiarny útok sa 

vykonáva pred štartom každého družstva na prípravnej základni, na ktorú sa každé 

družstvo v predstihu dostaví pred začiatkom prípravy na hlavnej základni. 

b) Ak sa po kontrole náradia zistí, že niektoré náradie nespĺňa pravidlá ZHSL, družstvo ma 

právo na jeho výmenu. 

c) Pri kontrole výstrekovej hubice si pripravený kaliber do prúdnice vkladá sám prúdar, 

prípadne veliteľ družstva. 

d) Družstvo musí byť riadne ustrojené už na prípravnej základni. 
e) Ak rozhodca zistí akýkoľvek nedostatok a družstvo ho okamžite neodstráni, nebude 

družstvu umožnený štart a družstvu bude udelený neplatný pokus (NP). 

 

2.3 Vykonanie hasičského útoku 
 

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 

stredový otvor dvoch terčov.  

a) Dĺžka prípravy na hlavnej základni je 3 minúty. Čas na prípravu začína bežať po 

odobratí posledného náradia zo základne predošlého družstva. 

b) Na hlavnej základni u mužov môže byť prítomných len 7 súťažiacich. 
c) Na hlavnej základni u žien môže byť prítomných 7 súťažiacich + 1 osoba ktorá dozerá 

na prípravu základne, ale nezasahuje do jej prípravy. 

d) Medzi zuby polospojok, aj do medzery medzi košom a závitmi savice musí prejsť 

šablóna o hrúbke 1 mm. Pri pochybnosti rozhodcu si pretekár sám vykoná kontrolu 

medzery šablónou.  

e) Savice uložené na základni sa nemôžu dotýkať zeme a savica môže presahovať 

základňu max o 1000mm, ostatné náradie nesmie presahovať okraj základne. 

f) 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 štartovej čiare. Ak sa náradie po ukončení prípravy pohne alebo vypadne 

mimo základne, súťažiaci môže po povolení od hlavného rozhodcu náradie opraviť. Ak 

súťažiaci manipuluje s náradím po ukončení prípravy bez povolenia hlavného 

rozhodcu, súťažnému družstvo je udelený neplatný pokus (NP). 

g) Pokiaľ družstvo presiahne čas stanovený na prípravu, rozhodca ktorý stopuje čas 

prípravy, okamžite vykáže družstvo od základne na štart. Pri nerešpektovaní dodržania 

tohto pravidla bude družstvu udelený neplatný pokus (NP). 

h) Pevný štart-štart je na pištoľ. Družstvo štartuje hlavný štartér. 
i) Po druhom neplatnom pokuse o štart je pokus hodnotený ako neplatný. 
j) Vždy pred spojením stredného savicového spoja musí byť sací kôš naskrutkovaný na 

savici pred ponorením do nádrže (sací kôš musí byť fyzický naskrutkovaný – je nutné 
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vykonať pohyb košom s rukou košikára, inak pri „čistom prerážaní“ bude pokus 

hodnotený ako NP). Ponorením do nádrže sa rozumie dotyk sacieho koša a/alebo 

savice 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. Kôš sa môže v nádrži počas 

útoku dotáčať. 

k) Všetky savicové spoje musia byť po ukončení útoku zoskrutkované.  
l) Útok je ukončený po zostrelení terčov. 
m) PS 12 môže byť naštartovaná 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. 

n) Čiara zostreku /max. výška čiary 2cm/ je nedotknuteľná. Pri akomkoľvek dotyku tela, 

vybavenia prúdara alebo prešľapu čiary je pokus hodnotený ako neplatný. Naklonenie 

prúdara alebo presahovanie prúdnice ponad čiaru sa nepovažuje za prešľap. 

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 nešportového správania bude družstvu udelený neplatný pokus (NP). 

Akékoľvek úmyselné vylievanie vody na súťažnú trať a jej vedomé vylievanie v rozpore 

s pokynmi rozhodcu, organizátora, alebo neprimerané správanie súťažiacich 

k rozhodcom alebo členom Výboru ZHSL sa považuje za nešportové správanie. Pri 

hrubom nešportovom správaní môže rozhodca spolu s Výborom ZHSL udeliť družstvu 

diskvalifikáciu (D). Nešportové správanie je hodnotené od príchodu súťažného 

družstva na prípravnú základňu, až pokiaľ družstvo neopustí súťažnú trať. 

 

2.4 Hosťovanie súťažiacich 
 

a) HD v ZHSL si môžu na ligových súťažiach zapožičať maximálne dvoch súťažiacich 

z iných družstiev za týchto podmienok: 

 Hosťujúci súťažiaci beží v drese svojho domovského družstva 

 Na ligovej súťaži môže súťažiaci hosťovať len jednému súťažnému družstvu 

 Ak hosťujú dvaja súťažiaci, nemôžu byť z rovnakého družstva 

 V oboch pokusoch musia hosťovať tí istí súťažiaci 
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b) V prípade porušenia podmienok o hosťovaní, bude dané družstvo diskvalifikované. 
Rozhodnúť o diskvalifikácii možno najneskôr do uplynutia 7 dní od daného ligového 
kola. O diskvalifikácii rozhoduje Výbor ZHSL. 
 

3 Technická komisia 
 

a) Technická komisia má troch členov a skladá sa z hlavného ligového rozhodcu, jedného 
člena výboru ZHSL a jedného z organizátorov. 

b) Technická komisia vždy pred začiatkom kola kontroluje rozmery trate, základňu, nádrž 
na vodu a časomieru. Pred začiatkom súťaže a v jej priebehu dozerá na to či organizátor 
zabezpečil potrebný personál na kontrolu náradia, a dodržiavania pravidiel, a či tento 
personál vykonáva svoje povinnosti riadne v priebehu celej súťaže. 

c) Technická komisia vykonáva test tvrdosti terčov pomocou silomera (17N ± 1N) 
d) V prípade zistenia nedostatkov spomínaných v bode b) a c), technická komisia 

neodkladne informuje organizátora súťaže, ktorý je povinný nedostatky čo najskôr 
odstrániť. Pokiaľ sa tak nestane, technická komisia informuje Výbor ZHSL, ktorý 
rozhodne o tom, či sa ligové kolo uskutoční. Na tom, aby sa ligové kolo nekonalo, sa 
musí zhodnúť nadpolovičná väčšina prítomných ligových družstiev. 

 

4 Povinnosti usporiadateľa, rozhodcov a protesty 
 

Povinnosťou organizátora je postupovať podľa pokynov v osobitnom 

dokumente „POKYNY,POVINNOSTI a PRÁVA ORGANIZÁTOROV LIGOVÝCH SÚŤAŽÍ“, 

ktorý je zverejnený na webstránke www.zhsl.eu. 

 

4.1 Rozhodcovia 
 

a) Hlavným rozhodcom ligového kola je stále hlavný ligový rozhodca, ktorý bol zvolený 

Výborom ZHSL. 

b) Rozhodcovia, ktorí majú na starosti hlavnú základňu počas celého ligového kola, sú 

stále ligový rozhodcovia, tento fakt usporiadatelia a súťažiaci plne rešpektujú. 

c) Rozhodca na základni je zodpovedný za stav základne, kontrolu prichystaného náradia 
v súlade s pravidlami a kontrolu koša pri ponorení a vyberaní z nádrže. 

d) Rozhodca pri terčoch je zodpovedný za prešľapy (NP) na nástrekovej čiare a kríženie 

prúdov (NP) pri striekaní na terč.  

e) Rozhodca štartér – štartujú vždy dvaja štartéri, jeden hlavný a druhy pomocný 

f) Po druhom neplatnom pokuse o štart je pokus hodnotený ako neplatný (NP). 

g) Rozhodca na prípravnej základni kontroluje výzbroj a výstroj súťažného družstva. 

Pokiaľ zistí nedostatok, vyzve družstvo aby ho okamžite odstránilo, pokiaľ sa tak 

nestane, družstvu nebude umožnený štart a bude mu udelený neplatný pokus (NP). 
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h) Rozhodca na úseku merania hadíc je zodpovedný za správne odmeranie hadice, ktorá 

bola vylosovaná pred štartom súťažného družstva. Pokiaľ odmeraná hadica nebude 

spĺňať požadovanú dĺžku podľa pravidiel ZHSL, súťažnému družstvu bude udelený 

neplatný pokus (NP). 

 

4.2 Protesty 
 

a) Protest proti nedodržaniu pravidiel ZHSL je možné podať len proti rozhodnutiu 

týkajúceho sa vlastného družstva (okrem protestu k neoprávnenému štartu podľa 

bodu 2.4) 

b) Protest sa podáva písomne hlavnému ligovému rozhodcovi v čase do 10 minút od 

ukončenia pokusu. 

c) Protest rieši na mieste hlavný ligový rozhodca spolu s Výborom ZHSL a v spolupráci 

s ostatnými rozhodcami, ak sa ich protest týka. 

d) Protest týkajúci sa celkového hodnotenia treba podať hlavnému rozhodcovi súťaže do 

10 minút od zverejnenia výsledkov. Po oficiálnom vyhlásení výsledkov už nie je možné 

podať protest. 

e) Protest nie je možné podať proti technickej chybe na vlastnej technike, náradí a 
výstroji. 

f) Tlačivo na podanie protestu je k stiahnutiu na webovej stránke ligy www.zhsl.eu. 
 

5 Ostatné 
 

a) Poplatok za prehodenie štartovného poradia je 10€. Družstvo si musí nájsť za seba 

náhradu. V prípade ak chce odbehnúť obidve pokusy v prvom kole, druhý pokus si 

môže odbehnúť ako posledné družstvo prvého kola (tiež za poplatok 10€). 

b) Pri zlyhaní časomiery, pokiaľ 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 

nezapočítavajú.  

 

6 Záverečné ustanovenia 
 

a) Tieto pravidlá o fungovaní a súťažnom poriadku ZHSL v znení zmien schválených na 

zasadnutí Snemu Zemplínskej hasičskej superligy dňa 22.01.2023 v obci Žbince 

nadobuda platnosť dňom schválenia jej zmien a účinnosť nadobúda na 10-ty deň po jej 

zverejnení na webe ZHSL. 

b) Dňom účinnosti tých pravidiel strácajú účinnosť staršie Pravidlá o fungovaní a 

súťažnom poriadku ZHSL. 
 

http://www.zhsl.eu/

