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1. Účasť 

1.1 Podunajská hasičská liga (ďalej len PHDL)  

Je seriál dopredu dohodnutých hasičských súťaží v požiarnom útoku v kategórii muži a 

ženy 

1.2 Účasť v ročníku  

• prihlásiť sa môže ktorékoľvek hasičské družstvo, ktoré zaplatí štartovné vo výške 50,- €, 

najneskôr však do začiatku prvého kola ročného seriálu PDHL (štartovné je možné uhradiť aj 

bankovým prevodom na účet PDHL). Do poznámky je potrebné uviesť účel platby: štartovné 

(názov družstva, kategóriu (muži, ženy)). 

1.3 Ligové kolo 

• za prihlášku do daného kola sa považuje zaplatenie štartovného 10,- € 

• štartovať na ligovom kole PDHL môže každé HD (aj mimo ligu) 

• všetky prihlásené družstvá štartujú v seriáli PDHL na vlastnú zodpovednosť a na vlastné 

náklady 

1.4 Organizovanie ligového kola 

• každý HD, ktoré má záujem o organizovanie ligového kola musí podať žiadosť o usporiadanie 

súťaže PDHL (príloha č. 1) 

• žiadosť musí byť podaná písomne, a to s podpisom zástupcu HD najneskôr v deň jarného 

snemu 

• výška poplatku za organizovanie ligového kola je 10,- €, poplatok je potrebné uhradiť pred 

prvým ligovým kolom v danom roku. (do poznámky uviesť účel platby - org. kola a názov 

organizátora) 

 

 

2. Organizácia hasičskej ligy 

2.1 Snem PDHL 

Je najvyšší orgán, ktorý sa zvoláva minimálne raz do roku 

• rozhoduje o zániku, zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným 

rozpustením 

• schvaľuje stanovy PDHL, ich základné predpisy, ich zmeny a doplnky 

• upravuje a schvaľuje pravidlá resp. súťažný poriadok PDHL 

• schvaľuje kalendár súťaží zaradených do PDHL 

• schvaľuje iné návrhy hasičských družstiev (HD) 

 

 



 

 

2.2 Rada PDHL 

Je výkonným orgánom PDHL a za svoju činnosť je zodpovedná Snemu PDHL 

• skladá sa z 8 členov. Predsedu, podpredsedu, tajomníka – hospodára, 2 technických 

komisárov a 3 členov 

• riadi činnosť združenia, zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie Snemu PDHL a 

pripravuje základné materiály na toto zasadnutie 

 

3. Kalendár súťaží 

• maximálny počet súťaží v ligovom ročníku je 10 

• kalendár súťaží pre daný ročník sa schvaľuje na jarnom sneme 

• dodatočné doplnenie kalendára je možne iba po schválení Radou PDHL 

• HD, ktorého súťaž je zaradená do PDHL, musí počas ročníka absolvovať minimálne 2/3 

súťaží (zaokrúhlenie na celé číslo nahor) zaradených do PDHL inak jeho súťaž nebude 

zaradená do nasledujúceho ligového ročníka 

• záverečné kolo, kde bude vyhodnotené celý ročník PDHL nemôže byť nočná súťaž 

 

4. Technické podmienky 

4.1 Stroj 

• Prenosná požiarna striekačka schváleného typu. Kombinácia motorov a čerpadiel nie je 

možná 

• Na stroji musí byť osadený kryt rozvodovej časti motora 

• Nie sú povolené prídavné tlakové nádoby ani tzv. „turbo” 

• Na stroji sú povolené športové úpravy 

• Výstupný ventil  “B” nemusí byť funkčný 

• Spätná klapka v rozvádzači nemusí byť 

• Stroj musí vizuálne zodpovedať schválenému typu, s výnimkami: 

o výfukové potrubie ľubovoľné, prechádzajúce vývevou a vyúsťujúce na mieste 

určenom výrobcom 

o ovládanie plynu ľubovoľné mechanické, na zmiešavacom zariadení alebo na mieste 

určenom výrobcom 

4.2 Sací kôš 

• musí vychádzať zo schváleného typu 

• úprava váhy a jeho výšky povolená 

• s funkčnou klapkou, ktorá musí byť ovládaná z vonku 

• bez poistky proti rozpojeniu 

• svetlosť oka ( sita ) max 1 x 1 cm 

• minimálne 2,5 závitu 

• pri kontrole náradia sa musí dať kôš na závite savici otočiť o 1 otáčku 



 

 

4.3 Savice 

• povolené šroubenie s „O“ krúžkami 

• musia mať minimálne 2,5 závitu 

• dĺžka nábehu max 30mm 

• dĺžka savice 2,5m ± 10cm, priemer 110 mm vrátane šroubenia 

• na savici nemôžu byť žiadne úchyty, ani rôzne predmety pod páskou 

4.4 Hadice 

• na všetkých súťažiach usporiadaných PDHL sú povolené športové hadice 

• hadice “B“ s minimálnym ø63,5 mm a hadice “C“ s minimálnym ø38 mm 

• povolená dĺžka hadice je 20 m ± 1 m vrátane polo-spojok, (min. 19m) 

• kontrola dĺžky hadíc ihneď po dokončení požiarneho útoku - zmeraním jednej náhodne 

vybranej hadice B alebo C 

• hadica B môže byť vyskladaná na rám stroja 

• povolené poistky proti rozpojeniu 

4.5 Rozdeľovač 

• s funkčnými ventilmi a ovládacími prvkami 

• bez vedľajších úchytov 

• povolené poistky proti rozpojeniu 

4.6 Prúdnice 

• s priemerom výstrekovej hubice 12,5 mm ± 0,1 mm 

• pri zostreku alebo nástreku terčov sa môže opierať o zem 

• povolené poistky proti rozpojeniu 

4.7 Výstroj súťažiacich 

• ústroj športová, pracovná, jednotná podľa možností pre celé družstvo 

• musia byť chránené kolená a ramená 

• nástupu sa zúčastňujú súťažiaci podľa možnosti v ústroji (bez prilby) 

• musí byť použitý opasok, na hlave prilba a to pri začatí a aj ukončení pokusu  

• (v prípade, že súťažiacemu padne prilba, alebo opasok musí si ho nasadiť do ukončenia 

pokusu) 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.8 Trať pre požiarny útok (príloha č.2) 

• povrch okolo základne musí byť spevnený, príp. vykobercovaný, zámková alebo betónová 

dlažba aby bola zachovaná regulárnosť pre všetky súťažné družstvá 

• v prípade, že je povrch okolo základne vykobercovaný musí prečnievať o min.: 1 meter na 

každú stranu základne 

• rozmer základne je 2 x 2 metre a jej výška  od 5 do 10 cm (merané od zeme po vrch 

základne) – jej povrch musí byť zabezpečený kobercom   

• dĺžka trate od stredu základne po nástrekovú čiaru musí mať dĺžku 70 m 

• vzdialenosť od nástrekovej čiary po terče a medzi otvormi terčov musí byť 5 m, pred 

nástrekovou čiarou musia byť upevnené koberce minimálnych rozmerov min. 1 x 2 m (šírka x 

dĺžka). 

• nádrž na vodu je umiestnená vo vzdialenosti 4 m od základne, ľavá bočná hrana nádrže z 

pohľadu od štartu je umiestnená v osi základne. 

• štartovacia čiara musí byť umiestnená 10 m od stredu základne 

• štartovacia čiara je nedotknuteľná 

• maximálna vzdialenosť presahu savice 0,9 m 

4.9 Iné 

• vzdialenosť medzi ozubcami polo-spojok musí byť na šablóny PDHL 

• nástreková čiara je nedotknuteľná pred aj pri nástreku 

• podložka pod savicu – gumená o max hrúbke 1 cm a rozmeroch max 50x50cm 

• povolené sú max 3 ks neskracovaných, neupravených kľúčov 

• nie sú povolené iné predmety k stabilizácii polohy náradia 

• nádrž nesmie mať ostré hrany, všetky vonkajšie výstupky musia byť bezpečne prekryté steny 

min. 80cm vysoké, objem vody min. 1000L 

• voda do nádrže počas pokusu nebude dopúšťaná 

• pri meraní trate je tolerancia +-5 cm 

5. Spôsob vykonania požiarneho útoku 

5.1 Čas na prípravu 

• dĺžka prípravy základne je 4 alebo 5 minút – určí usporiadateľ 

• pripravenosť základne k štartu osvedčí rozhodca, od tejto chvíle je zakázané vykonávať 

úpravy na základni bez vyzvania rozhodcu 

• kontrola náradia, štartovanie stroja prebieha počas prípravy v časovom limite, následne sa 

družstvo nesmie dotknúť žiadneho náradia a presunie sa na štartovnú čiaru 

• pomáhať môže jeden človek pri vizuálnej kontrole, nijakým spôsobom sa však nesmie 

dotýkať náradia  

• výnimkou je donesenie stroja na základňu, pri tejto činnosti je pomoc dovolená 

• v prípade, že rozhodca zistí nedostatok vo vzdialenosti náradia vyzve daného pretekára, aby 

vykonal kontrolu daného spoja ligovou šablónou PDHL, poprípade si upraví náradie 

 

 

 



 

 

5.2 Náhradníci 

• za družstvo môžu štartovať dvaja členovia iného družstva, musí byť však oblečený vo svojom 

drese (nie v drese družstva v ktorom nastupuje ako náhradník) 

• družstvo môže využiť pravidlo o štarte náhradníka v neobmedzenom počte ligových súťaží 

• súťažiaci, ktorý nastúpi ako náhradník v niektorom družstve už v danej súťaži nesmie nastúpiť 

ako náhradník v druhom družstve 

• musí mať vyplnené prílohu č.2 ktorá je schválená rozhodcom na prípravnej základni, v 

prípade ak sa požičiavajú dvaja pretekári aj uhradenú platbu 

• poplatok za prestup 2. pretekára je 2 € 

5.3 Protest 

• mužstvo môže podať protest a to max. po odbehnutí 5 mužstiev po skončení svojho útoku 

hlavnému rozhodcovi – ten následne zvolá radu ligy a tá definitívne rozhodne o proteste – jej 

rozhodnutie je nemenné 

• protesty musia byť podávané písomne (príloha č. 3) pričom sa musí zaplatiť kaucia 10 € ktorá 

mu bude pri uznaní protestu vrátená v opačnom prípade prepadá v prospech ligy PDHL 

 

5.4 Ostatné ustanovenia 

• družstvo sa štartuje vlastný povelom, začiatok času zopína fotobunka (môže štartovať aj iná 

osoba) 

• základňu si chystá 7 ľudí + 1 označený vestou, ktorý nesúťaží a nesmie sa dotknúť 

súťažného náradia okrem podania mazania pripadne pomôcť uložiť motor na základňu inak 

bude družstvo diskvalifikované 

• prúdnica sa môže pri nástreku o zem opierať nie však dotýkať sa nástrekovej čiary, 

nástreková čiara je nedotknuteľná (aj prešľap čiary a následné vrátenie pretekára znamená 

diskvalifikáciu) 

• savice musia byť navzájom zoskrutkované do ukončenia pokusu (savica + savica, savica + 

stroj) 

• sací kôš musí byť naskrutkovaný pred ponorením aj po vytiahnutí z vody, pri odpadnutí koša 

(mimo nádrže, alebo do nádrži) musí byť kôš rovnako naskrutkovaný nad hladinou nádrže 

• pri zlyhaní časomiery, má družstvo nárok na opakovaný pokus 

• pri zlyhaní časomiery natrvalo sa súťaž do ligy nezapočítava 

• úmyselne odhodená prilba znamená diskvalifikáciu 

• v prípade hrubého nešportového správania môže udeliť hlavný rozhodca družstvu 

diskvalifikáciu 

• pripravenosť základne k štartu osvedčí rozhodca zdvihnutím zástavy, od toho momentu sú 

zakázané akékoľvek úpravy na základni bez povolenia rozhodcu 

 

 



 

 

6. Povinnosti usporiadateľa 

6.1 Časomiera a terče 

• usporiadateľ je povinný pripraviť oficiálnu časomieru a terce PDHL a vyskúšať ich funkčnosť 

• tvrdosť terčov na jednotlivých kolách PDHL musí byť v rozsahu 7-10 kg 

• rozdiel medzi dvoma terčmi max. 0,5kg 

• na nočnej súťaži musia byť terče osvetlené stredy terčov 

• usporiadateľ je povinný umožniť zástupcovi štartujúceho družstva aj členovi rady PDHL stáť v 

priestore ovládania časomiery a zobrazovania výsledného času 

6.2 Rozhodcovia 

• usporiadateľ musí zabezpečiť 4 rozhodcov (hlavný rozhodca, rozhodca na kontrolnej 

základni, rozhodca na nestrekovej čiare a rozhodca na kontrolné merania hadíc) 

• rozhodcovia musia byť označený reflexnou vestou PDHL 

• všetci rozhodcovia konajú podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, sú nestranní 

• každý rozhodca má bielu a červenú zástavu, ktorou signalizuje disciplíny na danom úseku 

• rozhodca musí byt oboznámený s pravidlami a pred začiatkom ligového kola dôkladne 

poučený členmi rady PDHL 

• hlavný rozhodca musí byt osobitne vyškolený pre začiatkom ročníka PDHL 

• každé HD ktoré organizuje ligové kolo musí mat minimálne 1 hlavného rozhodcu PDHL 

 

6.3 Ostatné ustanovenia pri organizovaní ligového kola 

• usporiadateľ je povinný vyznačiť čiaru za štartovou čiarou vo vzdialenosti 1m 

• usporiadateľ je povinný vyznačiť miesto k meraniu dĺžky hadíc (miesto na meranie hadíc 

vhodne umiestniť v blízkosti trate) 

• usporiadateľ je povinný vytvoriť miesto na kontrolu náradia pred vykonaním požiarneho útoku 

• usporiadateľ je povinný zabezpečiť potrebné množstvo tlačív „PROTEST“ (príloha č. 4), a 

ligové pravidla, ktoré budú dostupné súťažiacim 

• je povinný doručiť tajomníkovi PDHL elektronicky výsledkovú listinu najneskôr však do troch 

dní od skončenia súťaže 

• je povinný zabezpečiť video záznam z hasičských útokov a foto snímky 

• registrácia na súťaž prebieha na FB udalosti súťaže 

(https://www.facebook.com/podunajskahasicskaliga/) 

• ligové družstva majú jednodňovú prednosť pred ostatnými družstvami v registrácii na súťaž v 

FB skupine PDHL 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/podunajskahasicskaliga/


 

 

7. Hodnotenie jednotlivých kôl 

7.1 Spôsob organizácie ligovej súťaže 

• ligové kolo PDHL sa ide na jeden pokus 

7.2 Spôsob vyhodnotenia ligovej súťaže 

• v prípade rovnosti časov dvoch družstiev o umiestnení rozhoduje čas zostreku prvého terča 

• v každom kole musia byť udelené družstvám na prvom až treťom mieste poháre 

7.3 Vyhodnotenie ligového kola 

• jednotlivým družstvám budú pridelené body na základe ich umiestnenia podľa dosiahnutých 

časov 

• v prípade rovnosti časov dvoch družstiev, im bude pridelený rovnaký počet bodov 

• v prípade rovnosti bodov na konci súťažného ročníka rozhoduje o víťazovi väčší počet 

získaných prvých miest, druhých miest, atď. 

7.4 Kľúč k prideleniu bodov 

 

1.miesto 15 bodov 

2.miesto 13 bodov 

3.miesto 11 bodov 

4.miesto 10 bodov 

5.miesto 9 bodov 

6.miesto 8 bodov 

7.miesto 7 bodov 

8.miesto 6 bodov 

9.miesto 5 bodov 

10.miesto 4 body  

11.miesto 0 bodov 

 

1 bod za dokončený pokus 

 

 

 

 



 

 

RADA PDHL 
 

 

Rada je najvyšším orgánom na súťaži ligy PDHL. Je volená na jeden rok. 

Rada PDHL má právo vyžadovať od usporiadateľa súťaže dodržiavanie pravidiel ligy 

Povinnosti rady ligy: 

• pred zahájením súťaže prekontrolovať regulárnosť súťažnej dráhy 

• vyžadovať splnenie podmienok od usporiadateľov, aké sú uvedené v pravidlách 

• rozhodovať pri podaní protestu 

 

 

Rada PDHL – Podunajská hasičská liga pre rok 

2018 

  

 

 

 

 

V: Čiližskej Radvani       dňa: 11.11. 2017 

funkcia meno tím 

predseda Martin Zachar DHZ Imeľ 

podpredseda Zoltán Szabó DHZ Sokolce 

tajomnik - hospodár Andrea Pasztorelková DHZ Sokolce 

technický komisar 

#1 József Alföldy DHZ Iža 

technický komisar 

#2 Tibor Inczédy  DHZ Čiližská Radvaň 

člen Norman Bagin DHZ Nesvady 

člen Patrik Malatinský DHZ Pribeta 

člen István Komjáti DHZ Brestovec 


