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1 Názov a pôsobnosť hasičskej ligy  

1.1 Hasičská liga (ďalej HL) organizovaná podľa tohto štatútu sa nazýva Inovecko–karpatská 
hasičská liga (ďalej len IKHL).  

1.2 Je tvorená pohárovými súťažami v hasičskom športe, ktoré usporadúvajú organizátori tejto 
ligy. Pohárové súťaže sú považované za jednotlivé kolá IKHL – ligové súťaže.  

1.3 IKHL je otvorenou hasičskou ligou - zúčastniť sa a zbierať body môžu aj hasičské družstvá 
(ďalej len HD), ktoré nie sú organizátormi IKHL. 

1.4 Za prihlášku do IKHL sa považuje účasť HD na niektorej ligovej súťaži. HD sa do ligovej 
súťaže prihlásia zaplatením štartovného v kategórii mužov alebo žien. HD zároveň 
zaplatením štartovného potvrdzujú, že sú oboznámené so Štatútom IKHL a budú sa ním 
riadiť a rešpektovať ho.  

2 Organizátor hasičskej ligy 

2.1 Organizátorom IKHL sú hasičské zbory, ktorých pohárové súťaže sú zaradené do 
aktuálneho ročníka IKHL. 

2.2 Najvyšším orgánom IKHL je Rada hasičskej ligy (ďalej RHL). 

2.2.1 RHL je tvorená vždy jedným zástupcom z každého hasičského zboru (ďalej HZ), ktorý 
usporadúva pohárovú súťaž zaradenú do aktuálneho ročníka IKHL. 

2.2.2 RHL riadne zasadá minimálne dvakrát v roku. Zasadnutia sa môže zúčastniť ktorýkoľvek 
zástupca organizátora v max. počte dvoch osôb z jedného HZ. Prvýkrát RHL zasadá do 
31. marca, kedy osvedčí rozpis a čas pohárových súťaží zaradených do IKHL, ktorý je 
po tomto termíne záväzný. Taktiež zvolí delegátov na jednotlivé ligové súťaže. Druhýkrát 
zasadá po skončení sezóny IKHL, kedy zhodnotí priebeh IKHL za súťažný rok 
a predbežne určí pohárové súťaže, ktoré budú v budúcom roku zaradené do IKHL. 

2.2.3 RHL môže zasadať aj mimoriadne, ak o to požiada ktorýkoľvek člen RHL. 

2.2.4 RHL schvaľuje Štatút Inovecko-karpatskej hasičskej ligy (ďalej ŠHL) a prerokúva 
všetky návrhy, podnety a odporúčania, ktoré sú jej doručené. 

2.2.5 RHL rozhoduje len pri účasti nadpolovičnej väčšiny členov. V prípade účasti párneho 
počtu členov RHL má rozhodujúci hlas prezident IKHL.  

2.3 Výkonným orgánom IKHL je prezident a sekretár hasičskej ligy. 

2.3.1 Prezidenta a sekretára IKHL má právo navrhnúť každý člen RHL. 

2.3.2 Návrh na odvolanie prezidenta a sekretára môže predložiť každý člen RHL. 

2.3.3 Prezidenta a sekretára volí a odvoláva RHL. 

2.3.4 Funkcia sekretára je zlučiteľná s funkciou člena RHL. 

2.3.5 Funkcia prezidenta nie je zlučiteľná s funkciou člena RHL. 
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2.3.6 Prezident plní nasledovné úlohy: 

 Zvoláva a vedie riadne a mimoriadne zasadnutia RHL. Mimoriadne zasadnutie môže 
zvolať aj z vlastného podnetu. 

 Zabezpečí publikovanie celkových výsledkov IKHL v médiách. 
 Zastupuje a reprezentuje IKHL navonok. 

2.3.7 Sekretár plní nasledovné úlohy: 

 Eviduje a vyhodnocuje výsledky dosiahnuté hasičskými družstvami prihlásenými do 
IKHL v jednotlivých ligových súťažiach, poskytuje ich na požiadanie HD v IKHL, 
orgánom DPO SR alebo médiám.  

 Zo získaných finančných prostriedkov obstará ceny (trofeje) pre HD umiestnené na 
prvých troch miestach v celkovom poradí IKHL v každej kategórii. Predkladá RHL 
vyúčtovanie finančných prostriedkov.  

 Navrhuje, eviduje a vedie zoznam ligových súťaží, vrátane údajov o čase a mieste ich 
konania.  

 Eviduje prestupové lístky.  
 Eviduje fotodokumentáciu členov HD na štartovej čiare z jednotlivých ligových súťaží.

  

2.3.8 Delegát:  

 Pôsobí ako kontrolór v priebehu ligovej súťaže. 
 Kontroluje rozmery trate a technickú pripravenosť pred ligovou súťažou podľa 

kontrolného hárku (príloha č. 3), ktorý odovzdá sekretárovi IKHL.  
 Zbiera a kontroluje správnosť vyplnenia prestupových lístkov, eviduje ich počas 

ligovej súťaže a tieto odovzdá sekretárovi IKHL. 

3 Usporiadateľ ligovej súťaže 

3.1 Usporiadateľom ligovej súťaže je HZ, ktorý organizuje konkrétnu pohárovú súťaž zaradenú 
do IKHL na svoje náklady a riziko. Pri jej usporiadaní sa zaväzuje riadiť ŠHL. 

3.2 Autonómne pôsobenie usporiadateľa je zaručené v oblasti: 

 Výberu miesta konania ligovej súťaže. 
 Materiálneho a technického zabezpečenia súťaže, ktoré však musí byť v súlade so 

ŠHL. 
 Výšky štartovného pre jednotlivé HD zúčastnené v súťaži, avšak toto nesmie byť 

vyššie ako 10 €. 
 Poskytnutia alebo neposkytnutia stravy (bezplatne, za poplatok) súťažiacim HD na 

súťaži. 
 Poskytnutia vecných cien, odmien alebo iných foriem ocenenia zúčastneným HD na 

súťaži. 
 Personálneho obsadenia štábu súťaže (technická skupina, zapisovatelia, 

vyhlasovatelia, rozhodcovia a pod.). 
 Výberu osoby, ktorá odovzdáva ocenenia zúčastneným HD na súťaži. 
 Pozývania iných HD ako tých, ktoré sú členmi IKHL. 
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3.3 Pôsobenie usporiadateľa podľa Štatútu IKHL 

3.3.1 Súťažná trať pre disciplínu požiarneho útoku s vodou musí byť usporiadateľom 
pripravená podľa ŠHL 30 min. pred začiatkom ligovej súťaže. 

3.3.2 Koordinuje a prispôsobuje termín konania súťaže podľa dohody v RHL a so sekretárom 
IKHL tak, aby termíny jednotlivých ligových súťaží neboli vo vzájomnej časovej kolízii. 

3.3.3 V pozvánke na súťaž výrazne uvedie, že ide o súťaž zaradenú do IKHL a odkaz na ŠHL. 

3.3.4 Súťaž organizuje na 2 pokusy, prípadne 1 pokus; musí však zabezpečiť rovnaký počet 
pokusov pre všetky HD, ktoré sa riadne zaregistrujú do ligovej súťaže podľa pokynov 
usporiadateľa. Riadnou registráciou sa rozumie zaplatenie štartovného a účasť veliteľa 
HD na porade veliteľov. Výnimkou je len odst. 3.3.5 ŠHL.  

3.3.5 HD, ktoré sa zaregistruje až po porade veliteľov HD, bude umožnené vykonať len jeden 
pokus, a to na konci štartového poradia 1. kola (pokiaľ sa ligová súťaž organizuje na  
jeden pokus), resp. 2. kola súťažnej disciplíny (pokiaľ sa ligová súťaž organizuje na  dva 
pokusy). 

3.3.6 Rezerváciu štartového poradia na ligovú súťaž zabezpečí prostredníctvom internetovej 
stránky IKHL (www.ikhl.sk) v sekcii Kalendár / Rezervácia poradia. Táto rezervácia bude 
spustená vždy v pondelok o 20:00 hod. pred konaním danej ligovej súťaže a ukončená 
vždy deň pred konaním tejto súťaže o 20:00 hod. Pred spustením rezervácie je 
usporiadateľ súťaže oprávnený do štartového poradia zapísať len domáce HD. 

3.3.7 Štartová listina a zmeny v štartovej listine musia byť prerokované a schválené na porade 
veliteľov HD. Ďalšie zmeny poradia počas súťaže nebudú umožnené. Výnimkou môže 
byť len závažný problém na technike, kedy rozhodca môže umožniť štart na konci 
štartového  poradia. 

3.3.8 Musí zabezpečiť výsledkovú tabuľu, na ktorej bude možné zapísať všetky priebežné 
výsledky danej ligovej súťaže. 

3.3.9 Zabezpečí zverejnenie ŠHL a priebežnej výsledkovej listiny (príloha č. 5 a č. 6) IKHL. 

3.3.10 Zabezpečí označenie trate tak, aby spĺňala regulárnosť počas celej ligovej súťaže. 

3.3.11 Zabezpečí, aby všetci rozhodcovia na súťaži ovládali ŠHL. 

3.3.12 Otvorenie a ukončenie súťaže organizuje ceremoniálne - nástupom zúčastnených HD. 

3.3.13 Meranie času zabezpečí digitálnou elektronickou časomierou s fotobunkami, 
s presnosťou merania na stotiny sekundy. 

3.3.14 Zabezpečí úsek na meranie dĺžky hadíc – 19 m. 

3.3.15 Určí vhodné miesto na vylievanie vody z sacieho a útočného vedenia, aby 
nedochádzalo k úmyselnému vylievaniu vody HD na trať, a tým k zhoršovaniu 
podmienok trate pre ostatných súťažiacich. 

3.3.16 Zabezpečí fotografickú dokumentáciu HD pred vykonaním disciplíny požiarneho útoku 
tak, aby boli rozpoznateľné tváre súťažiacich. 

3.3.17 Poskytne výsledky súťaže v podobe výsledkovej listiny (príloha č. 4) spolu 

s fotodokumentáciou členov HD na štartovej čiare sekretárovi IKHL do 3 dní od 

ukončenia súťaže v elektronickej forme. 
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3.3.18 Hasičské družstvá organizujúce ligové kolá v aktuálnom ročníku IKHL zabezpečia 

minimálne 4 ľudí na nástup pri otvorení a vyhodnotení každej pohárovej súťaže.  

3.3.19 Usporiadateľ ligovej súťaže je povinný počas celej súťaže zabezpečiť stálu zdravotnú 
službu.  

3.3.20 Usporiadateľ ligovej súťaže je povinný počas súťaže v blízkosti základne umiestniť 
prenosný hasiaci prístroj. 

4 Rozhodcovia 

4.1 Minimálny počet rozhodcov pri štarte z jednej základne je 3.  

4.2 Pri štarte z dvoch základní je minimálny počet rozhodcov 4, pričom jeden z nich môže plniť 
úlohu hlavného rozhodcu súťaže.  

4.3 Rozhodcovia sú počas svojej činnosti označení nápisom Rozhodca a pri svojich výrokoch 
sa riadia Štatútom IKHL. Nesmú sa riadiť pokynmi organizátora, usporiadateľa alebo členov 
HD.  

4.4 Dĺžku hadíc má právo kontrolovať každý z rozhodcov súťaže. 

4.5 Zloženie a činnosť rozhodcov 

4.5.1 Hlavný rozhodca súťaže (HRS): 

 koordinuje a riadi činnosť rozhodcov,  
 koordinuje a riadi časový a vecný priebeh súťaže,  
 poskytuje výrok o splnení resp. nesplnení disciplíny HD zapisovateľovi, 
 môže vykonávať funkciu štartéra. 

4.5.2 Štartér: 

 štartuje hasičské družstvá. 

4.5.3 Zapisovateľ: 

 kontroluje a informuje HRS o poradí, v akom majú HD súťažiť, 
 eviduje štartové čísla,  
 zaznamenáva dosiahnutý čas, splnenie resp. nesplnenie disciplíny na základe výroku 

HRS, 
 poskytuje usporiadateľovi informácie o dosiahnutých výsledkoch, 
 výsledky vyhodnocuje a zverejňuje, 
 plní funkciu sčítacej komisie. 

4.5.4 Rozhodca č. 1: 

 kontroluje náradie HD na prípravnej základni (odst. 7.1.1 ŠHL). V prípade, ak náradie 
nezodpovedá ŠHL, oboznámi s tým HD, ktoré musí chybu odstrániť do ukončenia 
časového limitu na prípravu základne.  
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4.5.5 Rozhodca č. 2: 

 kontroluje činnosť HD pri ľavom a pravom terči, 
 obsluhuje terče,  
 signalizuje chyby, nedostatky a porušenia ŠHL. 

5 Súťažiaci 

5.1 Všetci súťažiaci sa zúčastňujú a súťažia na vlastné riziko. Súťažiaci si nebude nárokovať 
náhradu škody na zdraví a technike. 

5.2 Všetci súťažiaci sú povinní rešpektovať ŠHL, správať sa slušne, dôstojným spôsobom 
reprezentovať IKHL a súťažiť v duchu fair-play. 

5.3 Každý súťažiaci z HD prihlásením do súťaže súhlasí so zverejňovaním obrazovej 
dokumentácie. 

5.4 Prestup súťažiaceho/súťažiacej: 

5.4.1 Počas súťaže je povolená výmena jedného súťažiaceho z iného družstva. Tento však 
môže štartovať len v 2 družstvách za súťaž, a to za svoje družstvo a za družstvo, ktoré 
dopĺňa, pričom vždy musí štartovať v drese vlastného družstva. 

5.4.2 Súťažné družstvo IKHL si môže počas sezóny požičať súťažiaceho z iného HD, 
maximálne však v počte, ktorý zodpovedá ½ súťaží v danom ročníku (zaokrúhlenie na 
celé číslo nahor). 

5.4.3 HD, ktoré si požičiava tohto súťažiaceho, je povinné nahlásiť zmenu delegátovi súťaže, 
ktorému pred štartom odovzdá vypísaný prestupový lístok určený na túto výmenu 
(príloha č. 6). Delegát skontroluje správnosť údajov a po skončení súťaže odovzdá 
prestupové lístky sekretárovi. 

5.4.4 Ak niektoré HD porušia ustanovenie odst. 5.4 ŠHL Prestup súťažiaceho/súťažiacej, 
nebudú hodnotené a v danom kole sa im pridelí 0 bodov. 

5.4.5 Pri účasti dvoch alebo viacerých HD z jedného hasičského zboru, musia byť tieto ďalšie 
HD jasne rozlíšené názvami (napr. družstvo B, družstvo C), pričom platia odst. 5.4.1 – 
5.4.4 ŠHL. 

5.5 Výstroj súťažiacich k vykonaniu požiarneho útoku: 

 jednotná ústroj, 
 povolené - krátke rukávy, musia však zakrývať ramená, 
 nohavice musia zakrývať celú časť kolien, 
 obuv - pracovná alebo športová, prípadne kopačky alebo tretry (max. dĺžka hrotov je 

9 mm), 
 opasok minimálnej šírky 5 cm, musí byť na vrchnej časti odevu, 
 ochranná prilba s kompletným skeletom, s podbradným pásom, zapnutá. 
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6.3 Útočné vedenie 

 4 ks hadíc "C42" s minimálnou plošnou šírkou 65 mm, 
 2 ks hadíc "B65“ s minimálnou plošnou šírkou 100 mm, 
 plošná šírka hadíc sa bude kontrolovať pred vykonaním útoku (na prípravnej 

základni), 
 dĺžka hadíc 20 m s toleranciou ±1 m, 
 dĺžka hadíc bude kontrolovaná náhodne po ukončení pokusu, 
 rozdeľovač musí mať tri funkčné uzávery s ovládacími prvkami bez ostrých hrán, 
 prúdnica s priemerom výstrekovej hubice 12,5 mm (± 0,1 mm), 
 povolené sú bezpečnostné poistky proti rozpojeniu polospojok hadíc.  
 

6.4 Trať, jej okolie a vybavenie 

 Presné rozmery trate a jej grafické znázornenie sú uvedené v prílohe č. 1, pokiaľ ide 
o štart z jednej základne, a v prílohe č. 2, pokiaľ ide o štart z dvoch základní so 
spoločnými terčami. 

 Povrch okolo základne musí byť spevnený, príp. vyložený kobercom, aby bola 
dosiahnutá regulárnosť počas celej ligovej súťaže. V prípade vyloženia kobercom 
musí byť koberec upevnený proti pohybu a musí prečnievať min. 1 m od okrajov 
základne. 

 Štartová čiara (úroveň fotobuniek) je vzdialená od stredu základne 10 m a musí byť 
umiestnená po pravej strane základne v smere požiarneho útoku. V prípade štartu 
z dvoch základní sa nábeh môže skrátiť na 6 m.  

 Vo vzdialenosti 1 m ďalej od štartovej čiary je pomocná štartová čiara. 
 Dĺžka trate od stredu základne po nástrekovú čiaru je 70 m. 
 Vzdialenosť terčov od nástrekovej čiary je 5 m. 
 Vzdialenosť medzi stredmi terčov je 5 m. 
 Max. výška nástrekovej čiary je 5 cm (z poddajného materiálu). 
 Ľavý bok nádrže je umiestnený v predĺženej stredovej osi základne v smere bočného 

štartu (podľa prílohy č. 1). 
 Trať musí byť zabezpečená proti samovoľnému pohybu divákov alebo súťažiacich a 

musí byť riadne vyznačená páskou alebo vápnom. 
 

6.5 Časomiera 

 Digitálna elektronická časomiera s presnosťou merania na stotiny sekundy. 
 Meranie času sa musí spúšťať „pretnutím“ optickej závory – fotobunky. 

6.6 Základňa 

 Rozmer základne je 2 x 2 m. 
 Plocha musí byť celistvá (bez medzier). 
 Výška základne je min. 5 cm a max. 10 cm. 
 Základňa musí byť zabezpečená tak, aby nedochádzalo k jej prehýbaniu, rozdielnym 

výškam jej častí a k jej pohybu. 
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6.7 Nádrž 

 Nádrž na vodu musí mať objem min. 1000 l. 
 Hĺbka nádrže je 0,8 m ± 5 cm. 
 Plášť nádrže musí byť hladký bez ostrých hrán a výstupkov. 
 V nádrži nesmú byť prvky, ktoré by pri nasatí mohli poškodiť sacie vedenie, PS, príp. 

útočné vedenie (napr. kúsky hrdze, kamienky, a pod.). 

6.8 Terče 

 Terče musia byť zabezpečené proti pohybu. 
 Terče musia byť zhotovené tak, aby nástrekový otvor mal priemer 5 cm a bol 

uprostred dosky s rozmermi min. 50 x 50 cm. 
 Stred nástrekového otvoru musí byť vo výške 160 cm od zeme. 
 Samotné terče musia obsahovať viditeľnú signalizáciu ukončenia pokusu. Táto 

signalizácia musí byť umiestnená v zornom poli pretekára. 

6.9 Ostatné 

 Podložka pod savicu s rozmermi max. 50 x 50 cm. 
 Povolené sú 2 ks kľúčov (neskracované, bez návarkov a pod.). 
 Nie sú povolené predmety k stabilizácii polohy ktoréhokoľvek náradia na základni, 

ako kamienky, tráva a pod.. 

7 Príprava náradia, štart a vykonanie útoku 

7.1 Kontrola náradia 

7.1.1 Pred štartom musí súťažné družstvo priniesť náradie na technickú kontrolu do 
vyznačenej zóny „Prípravná základňa“ a po kontrole čaká na výzvu rozhodcu k príprave 
základne.  

7.1.2 Kontrolu náradia vykoná rozhodca. Pri kontrole výstrekovej hubice prúdnice si 
pripravený kaliber do prúdnice vkladá sám súťažiaci.   

7.1.3 Ak náradie nevyhovuje ŠHL, rozhodca vyzve HD na výmenu náradia. Náradie je možné 
vymeniť aj počas prípravy na základni, družstvo však nesmie prekročiť limit na prípravu.  

7.1.4 Rozhodca je oprávnený označiť náradie za nevyhovujúce i po ukončení útoku. Toto však 
musí byť dokázateľné (napr. meranie hadíc), na základe toho rozhodne o platnosti 
súťažného pokusu.  

7.2 Príprava náradia 

7.2.1 Prípravu náradia na základni vykonáva súťažné HD okamžite po uvoľnení základne 
predchádzajúcim družstvom na pokyn rozhodcu. Avšak rozhodca nesmie vyzvať HD na 
prípravu základne, pokiaľ nie je uvoľnený prístup k nej.  

7.2.2 Pri príprave je povolený jeden pomocník (označený napr. reflexnou vestou), ktorý sa 
však nesmie dotýkať náradia na základni.  

7.2.3 Od výzvy rozhodcu k príprave náradia nesmie ísť k základni viac ako 7 členov HD 
a jeden pomocník (označený napr. reflexnou vestou). V prípade ženských HD môžu ísť 
ďalší 4 pomocníci s PS. 
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7.2.4 Čas na prípravu náradia začína plynúť po pokyne rozhodcu k nástupu HD na základňu. 
Čas na prípravu základne je 5 min. pokiaľ sa na porade veliteľov HD nedohodne inak. 
Do uplynutia času na prípravu základne sa musí HD zoradiť na štartovej čiare.  

7.2.5 Naštartovanie a zohrievanie motora PS počas prípravy na základni je zakázané 
s výnimkou odloženého štartu. Motor PS naštartuje člen družstva až na pokyn rozhodcu 
pred štartom HD alebo kedykoľvek po štarte HD. Ak však motor PS nenaštartuje, musí 
HD uvoľniť základňu nasledujúcemu súťažnému družstvu, pričom je jeho pokus 
hodnotený ako neplatný.  

7.2.6 Sacie a útočné vedenie môže byť na základni uložené ľubovoľným spôsobom, avšak: 

 žiadne náradie okrem savíc nesmie presahovať okraje základne, 
 savice pred štartom môžu presahovať mimo základňu o 1/3 ich dĺžky – cca. 0,8 m, 
 kôš nesmie byť pred štartom naskrutkovaný; medzi kôš a savicu musí vojsť kontrolná 

šablóna (1 mm), 
 polospojky hadíc nesmú byť pred vykonaním útoku spojené, medzi zuby polospojok 

musí vojsť kontrolná šablóna (1 mm), 
 veko na sacom hrdle PS nemusí byť založené, 

 1. hadica „B“ môže byť vyskladaná na rám PS. Po naštartovaní PS pred štartom HD 
bude medzera medzi zubami polospojok PS a 1. hadice „B“  prekontrolovaná HRS a 
môže byť na výzvu rozhodcu upravená súťažiacim aj po uplynutí času na prípravu 
základne. 

7.2.7 Pripravenosť základne oznámi člen HD rozhodcovi. Od tohto momentu je zakázané 
vykonávať úpravy na základni bez povolenia rozhodcu, ktorý vykoná kontrolu uloženia 
náradia. 

7.2.8 Požiadavka na úpravu základne sa signalizuje zdvihnutím ruky k rozhodcovi. 
Požiadavka musí byť však vznesená do vypršania časového limitu stanoveného na 
prípravu základne.  

7.3 Štart 

7.3.1 Povel k štartu vydáva štartér spôsobom: 

 „Na miesta, pripravte sa!“ (HD sa pripraví na pomocnej štartovej čiare),  
 „Pozor!“ (pohyb je povolený), 
 „Štart!“, príp. výstrel z pištole. 

7.3.2 Družstvá majú možnosť štartovať sa samostatne. Samostatný štart sa hlási štartérovi 
vopred.  

7.4 Vykonanie útoku 

7.4.1 Družstvo vykoná požiarny útok tzv. „hurá spôsobom“ v počte 7 členov tak, že: 

 kôš musí byť naskrutkovaný na savicu pred ponorením do vody - nádrže. Pokus je 
platný aj vtedy, ak kôš odpadne a následne je naskrutkovaný na savicu nad hladinou 
vody, kôš však nesmie spadnúť do nádrže s vodou a po ponorení do vodnej nádrže 
sa už nesmie doskrutkovať. Naskrutkovaný musí byť počas celého trvania pokusu, a 
to aj po vytiahnutí z vodného zdroja.  

 spoj savíc a savica na PS musia byť zoskrutkované pred ukončením útoku, t.j. pred 
zostreknutím terčov (zastavením časomiery). 

 sacie vedenie sa môže rozpojiť až po pokyne rozhodcu. 
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 súťažiaci  sa nesmie počas nástreku dotknúť nástrekovej čiary alebo ju prekročiť, 
pričom naklonenie prúdara alebo presahovanie prúdnice ponad čiaru sa nepovažuje 
za prešľap. 

 prúdnica sa môže pri nástreku opierať o zem, nesmie sa však dotýkať nástrekovej 
čiary. 

 každý súťažiaci musí pokus ukončiť v úplnom výstroji. 
 pri zlyhaní časomiery má družstvo nárok na opakovaný pokus. 
 pri definitívnom zlyhaní časomiery pred dokončením prvého kola sa súťaž do ligy 

nezapočítava. Pri zlyhaní časomiery v druhom kole sa do ligy započítavajú časy 
z prvého kola pokusov. 

7.5 Ukončenie pokusu 

7.5.1 Čas sa meria elektronickou časomierou. 

7.5.2 Pokus je ukončený zrazením oboch terčov. 

7.5.3 Rozhodcovia súťaže signalizujú platnosť, resp. neplatnosť pokusu HD vlajkami, kedy: 

 bielou vlajkou signalizujú platnosť pokusu, 
 červenou vlajkou neplatnosť. Použitie červenej vlajky, teda neplatnosť pokusu HD, 

zdôvodnia vo vyhodnotení príslušnej súťaže.  

7.6 Neplatnosť pokusu - ND: 

7.6.1 O platnosti či neplatnosti pokusu rozhodujú rozhodcovia. Každé vyjadrenie platnosti 
pokusu sa vzťahuje len na jeden konkrétny súťažný pokus. Útok je neplatný:  

 pri použití náradia nezodpovedajúceho ŠHL, 
 pri ukončení útoku bez kompletného výstroja a výzbroje (napr. strata prilby počas 

útoku a jej nenasadenie pred ukončením a pod.) a pri úmyselne odhodenej súčasti 
výstroja a výzbroje, 

 pri nenasatí vody do 60 sek. alebo neukončení útoku do 90 sek. od štartu,  
 pri krížení útočných prúdov, 
 ak je naštartovaný motor PS v čase prípravy základne bez pokynu rozhodcu, 
 pri dotknutí alebo prekročení nástrekovej čiary počas nástreku, 
 pri nenaskrutkovaní sacieho koša pred ponorením do nádrže alebo pri jeho 

odpadnutí, po jeho vybratí z nádrže alebo doskrutkovávaní koša pod hladinou vody, 
 pri nezoskrutkovaní spoja savíc a savice na PS do ukončenia pokusu (zostreknutia 

terčov), 
 pri fyzickej pomoci akejkoľvek inej osoby pri príprave základne – povolený je jeden 

pomocník (označený napr. reflexnou vestou), ktorý sa však nesmie dotýkať náradia 
na základni, 

 pri fyzickej pomoci akýchkoľvek iných osôb (okrem pomocníka označeného reflexnou 
vestou) pri nesení náradia k základni, výnimkou sú ženské HD (nesenie PS), 

 ak došlo k úprave náradia bez vznesenia požiadavky a schválenia požiadavky 
rozhodcom, 

 ak HD nevykoná prípravu základne do stanoveného limitu na prípravu základne; tzn. 
súťažiaci sa nezoradia na štartovej čiare do uplynutia časového limitu na prípravu 
základne, 

 ak bolo rozpájané sacie vedenie bez pokynu rozhodcu, 
 pri začatí prípravy základne bez vyzvania rozhodcu, 
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 ak nie sú dodržané podmienky o prestupoch súťažiacich (odst. 5.4 ŠHL), 
 nenaštartovanie motora PS, 
 za neplatnosť pokusu sa považuje každé porušenie tohto štatútu. 

7.7 Diskvalifikácia HD  

7.7.1 Diskvalifikácia HD sa viaže na pôsobenie v rámci jednej celej ligovej súťaže.  

7.7.2 V prípade, že bolo HD diskvalifikované kedykoľvek v priebehu pohárovej súťaže, 
nebude v danom ligovom kole na danej súťaži toto HD hodnotené, a teda 
diskvalifikované HD nemá nárok na bodový zisk v danom ligovom kole. 

7.7.3 O diskvalifikácii HD môže rozhodnúť HRS v priebehu konania ligovej súťaže 
v nasledovných prípadoch: 

 súťažiaci sa nedôstojne a nešportovo správajú počas prípravy na základni, tesne 
pred útokom, po ukončení požiarneho útoku, pokrikujú alebo urážajú rozhodcov, 

 súťažiaci úmyselne vylievajú vodu zo sacieho alebo útočného vedenia na súťažnú 
trať a zhoršujú tým súťažné podmienky iným družstvám, 

 súťažiaci sú zjavne podnapití a HD nie je vzhľadom na bezpečnosť súťažiacich 
povolený štart. 

7.7.4 Pri podozrení na nedodržanie podmienok o prestupoch členov HD môže o dodatočnej 
diskvalifikácii rozhodnúť RHL, a to po preskúmaní fotodokumentácie, najneskôr však do 
začiatku nasledujúcej ligovej súťaže alebo do vyhlásenia konečného poradia IKHL 
v prípade poslednej ligovej súťaže. 

7.8 Podanie protestu 

7.8.1 Protest môže podať HD proti verdiktom rozhodcov, týkajúcich sa vlastného HD. 

7.8.2 Protest podáva veliteľ HD písomnou formou na tlačive IKHL (príloha č. 3) do rúk HRS do 
10 min. od vynesenia verdiktu.  

8 Hodnotenie 

8.1 Vyhodnotenie súťaže 

8.1.1 Každá ligová súťaž je vyhodnotená usporiadateľom najneskôr 10 min. od zverejnenia 
výsledkov v poradí, aké dosiahli zúčastnené HD, pričom do výsledného hodnotenia sa 
započítava nižší čas. 

8.1.2 V prípade rovnosti výsledných časov dvoch, resp. viacerých HD rozhoduje o poradí: 

1. výsledný čas horšieho pokusu, 

2. čas rýchlejšieho prúdu v pokuse, v ktorom boli dosiahnuté rovnaké časy. 

Prioritu má bod č. 1. V prípade, ak ho nie je možné uplatniť (HD sa zúčastnilo len 1 pokusu, 

alebo ak sa súťaž koná len na 1 pokus), je uplatnený bod č. 2. 
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8.3.4 Odovzdanie ocenení za dosiahnuté výsledky v IKHL sa vykoná na poslednej ligovej 
súťaži v príslušnom kalendárnom roku. 

8.3.5 Odovzdanie ocenení za prvé tri miesta v každej kategórii (muži, ženy) vykoná prezident 
IKHL alebo určí osobu, ktorá tak vykoná.  

9  Metodické a odborné zabezpečenie 

9.1 RHL môže poskytnúť metodickú alebo odbornú pomoc usporiadateľovi, ak o to požiada.  

9.2 Usporiadateľ môže z vlastného podnetu predkladať RHL podnety, návrhy a odporúčania, 
ktoré musí RHL prerokovať. Nemá právo na zasadnutí RHL hlasovať, pokiaľ nie je riadne 
zvolený za jej člena. 

9.3 RHL nie je viazaná uzneseniami usporiadateľa a ani iných orgánov DPO SR. Vo všetkých 
otázkach IKHL sú jej rozhodnutia konečné, nie je možné podať voči nim odvolanie alebo 
rozklad, a nie je ich možné súdne skúmať. 

10  Prechodné a záverečné ustanovenia 

10.1 Všetky zmeny a doplnky k ŠHL schvaľuje RHL. 

10.2 Sekretár IKHL je zodpovedný za vedenie a distribúciu ŠHL v platnom znení pre všetky HD 
účastné v IKHL. 

10.3 V prípade ukončenia činnosti smerujúcej k organizovaniu IKHL a ak existujú finančné 
prostriedky vybrané ako štartovné alebo ich časť, organizátor je tieto povinný v lehote 30 
dní vrátiť HD, buď v plnej výške (ak neboli použité) alebo v pomerne vypočítanom zostatku. 
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Štatút IKHL bol schválený RHL na jej zasadnutí konanom dňa 21. marca 2015 v Bašovciach. 

 

 

   Peter BOOR      Ing. Filip GONO 

prezident IKHL      sekretár IKHL 

 

 

Členovia RHL: 

 

Vladimír MICHÁLEK  DHZ Babulicov Vrch 

Michal PAVLOVIČ  DHZ Bašovce 

Igor MACHOVIC  DHZ Cetuna 

Igor DUREC   DHZ Drgoňova Dolina 

Ladislav OTRUBA  DHZ Jablonka 

Milan KADLEČÍK  DHZ Podbranč 

Bohumil ŠULOVSKÝ  DHZ Prašník 

Lukáš GALANDÁK  DHZ Rudník 

Pavol JANÍK   DHZ Senica 

Roman DÉKÁNY   DHZ Topolecká 

Ing. Filip GONO  DHZ Vrbové 
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Zoznam príloh 1: 

Príloha č. 1: Grafické znázornenie trate pre disciplínu požiarneho útoku s vodou podľa IKHL 

Príloha č. 2: Grafické riešenie pri štarte z dvoch základní so spoločnými terčami 

Príloha č. 3: Kontrolný hárok delegáta 

Príloha č. 4: Vzor výsledkovej listiny 

Príloha č. 5: Priebežná výsledková listina kategórie muži 

Príloha č. 6: Priebežná výsledková listina kategórie ženy 

Príloha č. 7: Tlačivo pre podanie protestu 

Príloha č. 8: Tlačivo na prestup súťažiaceho / súťažiacej 

 

                                                 
1 Všetky prílohy je možné stiahnuť v elektronickej podobe na internetovej stránke www.ikhl.sk 
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Kontrolný hárok delegáta 

INOVECKO-KARPATSKÁ HASIČSKÁ LIGA 
Delegát  ....................................................... 

vykonal 

KONTROLU PRIPRAVENOSTI TRATE A JEJ 
TECHNICKÉHO ZABEZPEČENIA 

v zmysle Štatútu IKHL 

na ligovej súťaži v............................................................. 

 dňa .................................. 
 

V týchto bodoch: 
Trať 
☐ vyznačenie okolia trate a jej zabezpečenie proti pohybu ľudí 
☐ rozmiestnenie (dodržanie vzdialeností) jednotlivých súčastí súťažnej trate 
Základňa 
☐ rozmery a výška základne 
☐ celistvosť plochy základne 
☐ stabilita a zabezpečenie proti pohybu 
☐ príp. vykobercovanie okolia základne v zmysle upevnenia a rozmerov 
Nádrž 
☐ plášť nádrže (hladký, bez ostrých hrán a výstupkov) 
☐ hĺbka a objem nádrže 
☐ čistota 
Terče 
☐ upevnenie terčov 
☐ priemer nástrekového otvoru (5 cm), uprostred dosky o rozmeroch min. 50 x 50 cm 
☐ výška stredu nástrekového otvoru od zeme (160 cm) 
☐ signalizácia ukončenia pokusu 
Ostatné 
☐ vyznačenie prípravnej základne 
☐ funkčnosť a vyhotovenie časomiery 
☐ celkové technické a personálne zabezpečenie súťaže 
  

Vyššie menovaný delegát ligovej súťaže, schválený Radou hasičskej ligy, potvrdzuje svojím 
podpisom, že vykonal kontrolu pripravenosti trate a jej technického zabezpečenia. 

   
 

  ....................................... 
  podpis delegáta 

Poznámky delegáta: 
............................................................................................................................................................. 

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

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

.............................................................................................................................................................
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Tlačivo na podanie protestu 

 

 
 

INOVECKO-KARPATSKÁ HASIČSKÁ LIGA 
 

 
 

DHZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

podáva 
PROTEST 

 
proti verdiktu rozhodcov 

 
 

na ligovom kole v . . . . . . . . . . . . . . . 
 dňa . . . . . . . . . . . 

 
 
Dôvod podania protestu: 
.............................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

 
 
 
.......................................................... 
      podpis veliteľa hasičského družstva 
 
 
Rada IKHL po preskúmaní protestu rozhodla o  UZNANÍ / NEUZNANÍ *  protestu.  
Poznámky RHL: 
 
 
 
 
 
 
 

..........................................................   .......................................................... 
podpis prezidenta IKHL      podpis sekretára IKHL 

 
(* - nehodiace sa preškrknite) 
 
 



Štatút IKHL platný pre rok 2015  Príloha č. 8 

     

 

Tlačivo na prestup súťažiaceho/súťažiacej 

 

 

Prestupový lístok IKHL 2015 

 

v zmysle odst. 5.4 Štatútu IKHL 

 

 

z ...... kola IKHL v ...................................................... 

konaného dňa ...................................... 

 

...................................................., člen družstva .............................................. 

                     Meno a priezvisko DHZ 

 

štartuje okrem svojho družstva aj za družstvo............................................. . 

    DHZ 

 

 

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

           delegát súťaže                                             DHZ                                                 podpis 

 

 

Poznámky: 

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

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

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

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


