
OBEC HRANOVNICA a  
DHZ HRANOVNICA 

vás pozývajú na 

NOČNÚ HASIČSKÚ SÚŤAŽ 
ktorá sa uskutoční 

v sobotu 8. augusta 2020 o 20.30 hod. 

Nočná hasičská súťaž sa uskutoční v hasičskom areáli DHZ – Lúčka. Bude sa súťažiť v dvoch 

kategóriách – muži a ženy. Plánovaný príchod družstiev a prezentácia je do 20.15 hod. Následne bude 

nástup hasičských družstiev a otvorenie súťaže o 20.30 hod. Zatiaľ predpokladáme štart prvého družstva 

o 21.00 hod. Vyhodnotenie súťaže bude do 15 minút od jej ukončenia. Plánovaný harmonogram súťaže - 

štart prvého družstva sa môže posunúť podľa aktuálnych podmienok – ak sa zotmie skôr, štartovať sa bude 

ihneď po zotmení.  

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:  

- náradie na vykonanie pokusu: prenosná motorová striekačka PS12, 2ks savice (dĺžka 2,5m +/− 10 cm), 

1ks sací kôš, 1ks rozdeľovač, kľúče na spájanie savíc, 2ks hadice B, 4ks hadice C, 2ks prúdnice 

Povolené sú športové hadice B65, C42, C38. Čas na prípravu základne sú 3 minúty. Čas bude 

meraný časomierou, ktorá sa spúšťa po uvoľnení základne predchádzajúcim tímom (po odobratí stroja zo 

základne). Príprava sa môže vykonávať bez spustenia stopiek už po zostreknutí terčov predchádzajúceho 

družstva. Stroj sa uloží na základňu po uvoľnení základne predchádzajúcim HD. 

Savica sa môže dotýkať zeme. Základňu môžu presahovať iba savice, najviac však 100 cm. 

Motorová striekačka sa nesmie v čase prípravy štartovať na základni. Štart pokusu je umožnený 

s naštartovanou motorovou striekačkou. Po ukončení času na prípravu nie je možné na základni vykonať 

žiadnu činnosť, okrem naštartovania stroja strojníkom po pokyne/súhlase rozhodcu.  

Štartovať sa bude pištoľou, štart bude pevný. Upozornenie: sací kôš musí byť fyzicky 

naskrutkovaný – je nutné vykonať pohyb košom s rukou košikára, inak pri „čistom prerážaní“ bude pokus 

hodnotený ako NP. Po ukončení PÚ sa smú savice a sací kôš z vodného zdroja vybrať a šrúbenia savíc 

rozpájať iba na pokyn rozhodcu. Sací kôš po vybratí z nádrže musí byť naskrutkovaný, savica na stroj a 

savice navzájom musia byť zoskrutkované s výnimkou zaseknutia! Použitie kľúčov na spájanie savíc, hadíc 

je ľubovoľné. Pri striekaní do terčov nesmie žiadny člen družstva presahovať na zemi ktoroukoľvek časťou 

tela hranicu striekania. Vodné prúdy pri nástreku do terčov si nesmú navzájom pomáhať. Požiarny útok sa 

považuje za skončený signalizáciou oboch terčov alebo zastavením časomiery po nastriekaní oboch terčov. 

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kontroly na dodržiavanie týchto pokynov. Osvetlenie 

základne bude povolené len to, čo pripraví organizátor tejto hasičskej súťaže.  



Bude sa behať na 1 súťažný pokus (v prípade nižšieho počtu družstiev sa bude behať na 2 pokusy, 

taktiež v prípade priaznivého počasia sa počet pokusov môže zmeniť. Ak sa bude behať na 2 pokusy, 

započítava sa čas z lepšieho pokusu). Obmedzený počet družstiev na max. 30!. Hasičské družstvá, ktoré sa 

umiestnia do tretieho miesta získavajú vecné ceny. 

Štartovné: 20€ (V cene je zahrnuté štartovné a stravné pre 7 ľudí. V prípade záujmu o väčší počet 

stravy, možnosť dokúpiť na mieste. V ponuke bude guláš a klobása.) 

ŠTARTOVNÁ LISTINA bude sprístupnená na stránke https://firesportresults.shagy2301.sk/. 

Štartovka sa spustí dňa 26.7.2020 o 20.00 hod. Počet miest na štartovke je obmedzený na 30. V prípade 

priaznivého počasia a vyššieho záujmu družstiev, bude štartovka rozšírená o ďalšie miesta. 

 

Na nočnú HS Vás srdečné pozývajú a tešia sa na Vašu účasť     

        Vladimír Horváth                                                              Peter Oravec 
                              starosta obce                                                                    veliteľ DHZ 

Ročník Muži Čas Ženy Čas

I. -  2008 Hranovnica  I 18.20

II. -  2009 Hranovnica  I 18.38 Spišský Štiavnik 30.73

III.  -  2010 Vikartovce 19.84 Spišské Bystré D 22.63

IV.  -  2011 Kravany 19.55 Hranovnica 55.43

V.  -  2012 Kravany 18.61 Vikartovce 25.64

VI.  -  2013 Sp. Štvrtok 16.66 Hranovnica  D 25.58

VII. -  2014 Spišský Štvrtok II 16.30 Spišský Štvrtok 22.18     

VIII. - 2015 Štôla 15.69 Spišský Štiavnik 22.87

IX. – 2016 Štôla 16,12 Spišské Bystré 22,01

X. – 2017 Sp. Belá 16,73 Spišské Bystré I 19,53

XI. – 2018 Sp. Belá 17,18 Ľubica 19,82

XII. – 2019 Sp. Belá 15, 37 Spišský Štiavnik 22,22

Bližšie informácie: v udalosti na facebooku alebo  
Karolína Juráčková, 0917 680 628, e-mail: jurackova.kaja@gmail.com

mailto:jurackova.kaja@gmail.com
https://firesportresults.shagy2301.sk/
mailto:jurackova.kaja@gmail.com


SPONZORMI nočnej hasičskej súťaže sú: 

 


