
         

     VÝCHODOSLOVENSKÁ  SÚŤAŽ HASIČSKÉHO DORASTU  

7. ročník - organizačné zabezpečenie - pozvánka 
 

VÚC Prešov – Prešovský samosprávny kraj, VÚC Košice – Košický samosprávny kraj , Ligová 

komisia Východoslovenskej hasičskej ligy v spolupráci s ÚzO DPO SR Poprad, OcÚ a DHZ 

Hranovnica Vás pozývajú na 7. ročník  Východoslovenskej súťaţe hasičského dorastu  

Súťaţ sa uskutoční:    
 

Dátum a miesto 

konania: 

21. septembra 2019  - sobota  o  12 
30

 hod. 

v obci  Hranovnica okres Poprad v hasičskom areáli na Lúčke 

 

Súťaţné kategórie 

a pravidlá súťaţe: 

Súťaţiť sa bude podľa Súťažného poriadku DPO SR hasičského dorastu 

s platnosťou od 1.5.2008 s novelizáciou zo dňa 30.11.2013 v kategórií 

dorastenci a dorastenky (15 – 19 rokov – pričom dorastenec- dorastenka 
môže súťažiť aj po dovŕšení 19 rokov – t. j. najstarší je ročník 2000). 

Členovia HD musia byť  členmi príslušného DHZ. HD má 7 resp. 8 členov  

(veliteľ nie je povinný). Súťaţnou disciplínou je PÚ s vodou   (2 pokusy) na 

sklápacie terče s elektrickou časomierou. Motorová striekačka (PPS) musí byť 

schváleného typu bez viečka a musí spĺňať poţiadavky bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci.    

LK povoľuje v 7. ročníku  používanie športových hadíc B 65 a C 42. 

        HD si môţu na finálovú súťaţ VHL dorastu zapožičať jedného zo 

súťažiacich z iného HD (DHZ) za podmienky, ţe bude súťaţiť v drese 

materského DHZ. Kaţdý súťaţiaci môţe hosťovať len v jednom HD. 

Vykonanie 

disciplíny :   

Viď: Súťaţný poriadok DPO SR. Čas na prípravu bude max. 3 minúty. 

Časomiera bude elektronická s fotobunkou na štarte, štartovanie s pištoľou. 

Účastníci: 

 

Dobrovoľné hasičské zbory z okresov Košického a Prešovského kraja 

v kategórií dorastenci a dorastenky  - 15 – 19 rokov – pričom dorastenec - 
dorastenka môže súťažiť aj po dovŕšení 19 rokov – t. j. najstarší  ročník 
2000. 

Štáb súťaţe : 

 

Veliteľ súťaţe : ............................František Kundis.......................................... 

Tajomník súťaţe: ......................... Tomáš Šavel ..................................  

Hlavný rozhodca súťaţe: ................Jozef Ludvig .................................... 

 

Rozhodcovský zbor  bude doplnený  rozhodcami delegovanými LK resp. ÚzO 

DPO SR zúčastnených okresov 

Časový plán 

súťaţe: 

                          12,00 -   zraz zúčastnených HD, prezentácia 

               12,30 -   porada rozhodcov, porada veliteľov HD 

                          12,45 -   slávnostný nástup, otvorenie súťaţe 

    13,00 -   plnenie súťaţnej disciplíny 

              16,00 -    nástup, vyhodnotenie súťaţe 

Výstroj : Jednotná, vhodná šnurovacia obuv /pracovná, alebo športová/ prilby bez úprav 

a ľahké opasky.  

Rozhodcovia vychádzkové rovnošaty s doplnkami podľa počasia. 

Východoslovenská súťaž 

hasičského dorastu 2019 

 



Doprava: Na vlastné náklady DHZ. 

Śtartovné, 

stravovanie: 

Na základe rozhodnutia ligovej komisie VHL je určený poplatok za jedno HD  

8,– €, ktorý treba odovzdať pri prezentácií, kde dostanete potvrdenie o 

zaplatení. 

V prípade záujmu o stravu – 1 porcia/ 2 eurá nahlásiť počet pri prihlasovaní 

do súťaţe  č.t. 0917 680 628  - email : jurackova.kaja@gmail.com                                            

Bezpečnosť a 

disciplína : 

Členovia HD na samotnej súťaţi vrátane cesty tam a späť sú povinní 

dodrţiavať zásady bezpečnosti. Prísne sa zakazuje poţitie alkoholických 

nápojov a iných podporných prostriedkov pred a počas súťaţe. 

Protesty : Protest je moţné podať hlavnému rozhodcovi do 10 minút od skončenia 

pokusu s vkladom  10,- €. Protest sa môţe týkať len vlastného HD v súvislosti 

s porušením súťaţného poriadku DPO SR hasičského dorastu. 

Odvolaciu komisiu rieši Súťaţný poriadok DPO SR. 

Prihlásenie do 

súťaţe:  

Prihlášky – 

prezenčné listiny: 

HD dorastu, ktoré sa chcú zúčastniť súťaţe musia svoju účasť nahlásiť č.t. 

0917 680 628  - email : jurackova.kaja@gmail.com do 19.9.2019                                                  

Priloţené prihlášky – prezenčné listiny v prílohe je potrebné vypísať, potvrdiť 

a odovzdať pri prezentácii v deň konania súťaţe. Taktieţ odporúčame pri 

prezentácii odovzdať stručnú písomnú charakteristiku DHZ a obce.  

Ţrebovanie 

poradia: 

Ţrebovanie poradia bude vykonané pred začiatkom súťaţe 21.9.2019. 

Vecné ceny:  Zabezpečí organizátor finálovej súťaţe. Kaţdé HD dostane diplom o účasti a  

3 najlepšie HD v kategórii dorastenci a 3 najlepšie HD v kategórii dorastenky 

dostanú vecné ceny.  

Putovné poháre : Víťazné druţstvá z roku 2018 – dorastenky DHZ Gánovce a dorastenci 

DHZ  Čižatice doručia Putovné poháre Východoslovenskej súťaţe hasičského 

dorastu na súťaţ v Hranovnici 21.9.2019 alebo dohodnú termín a miesto  

odovzdania pred konaním súťaţe s tajomníkom ÚzO DPO SR  Poprad 

Martinom Slodičákom –  č. t. 0903 626 363   

Upozornenia : 

 

Kontrola totoţnosti bude vykonaná pri prezentácii, členovia HD sa preukáţu 

členským preukazom  DPO SR s nalepenou členskou známkou na rok 2019 

a preukazom totoţnosti ( OP, VP,  cestovný pas). Technická kontrola bude 

vykonaná pred kaţdým štartom, po ukončení pokusu bude skontrolovaná  

1 vylosovaná hadica.  

Vyhodnotenie: Do celkového hodnotenia sa počíta lepší pokus a víťazom sa stáva HD 

s najniţším časom. Vyhodnotenie súťaţe sa uskutoční do 20 min. po ukončení 

disciplíny. 
                                              

        

      Bc. Miroslav Semanič,  v .r.                                                 Marián Rušin,  v. r. 

          predseda KO DPO SR Košice                                            predseda KO DPO SR Prešov 


