Súaný poriadok DPO SR
s Okresným výborom DPO (OV DPO) resp.
Územným výborom DPO (ÚzV DPO). Ak okres
nie je èlenený na okrsky, obvodovou súaou
v tomto poòatí sa rozumie okresná súa.
Okresnú resp. územnú súa organizuje OV
DPO alebo ÚzV DPO. Na okresnú alebo územnú
súa DHZ postupujú drustvá z obvodových sú−
aí DHZ − postupový k¾úè − poèet postupujúcich
drustiev urèí OV DPO resp. ÚzV DPO v organi−
zaènom zabezpeèení.
Krajskú súa organizuje Krajský výbor
Dobrovo¾nej poiarnej ochrany (KV DPO) za
úèinnej spolupráci OV DPO alebo ÚzV DPO,
v územnej pôsobnosti ktorého sa súa uskutoè−
òuje. Na krajské súae postupujú víazné dru−
stvá z okresných a územných súaí.
Majstrovstvá SR DHZ organizuje DPO SR ka−
dý druhý rok. Na majstrovstvá postupujú víazné
drustvá z krajských súaí.

PRVÁ ÈAS
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Èlánok 1
Predmet úpravy
V záujme jednotného postupu vykonávania
súaí hasièských drustiev dobrovo¾ných (obec−
ných, závodných) hasièských zborov, vydáva
DPO SR tento súaný poriadok.
Súaný poriadok upravuje:
a) zásady organizovania súaí v DPO SR
b) popis disciplín súae, technické podmienky
ako aj pravidlá a spôsob ich vykonávania
c) technické podmienky merania a hodnotenia
dosiahnutých výsledkov
Súae hasièských drustiev pod¾a tohto sú−
aného poriadku sú súèasou výcviku dobrovo¾−
ných hasièských jednotiek a sú organizované s
cie¾om zvyšovania fyzickej prípravy èlenov hasiè−
ských jednotiek, overenia akcieschopnosti ha−
sièskej techniky a výzbroje ako aj propagácie
èinnosti DPO SR.
Vyhlasovate¾om a organizátorom týchto súa−
í je vdy príslušný orgán DPO SR v spolupráci
so starostami obcí, primátormi miest, právnický−
mi a fyzickými osobami.

Èlánok 3
Podmienky úèasti, kategórie, veková hranica
Súaí pod¾a tohto súaného poriadku sa mô−
u zúèastni hasièské drustvá dobrovo¾ných
(obecných, závodných) hasièských zborov, pri
rešpektovaní dobrého zdravotného stavu, èo
kadý súaiaci potvrdí svojím podpisom na pri−
hláške.
Súae sa uskutoèòujú v kategóriách:
1. Mui
2. eny

DRUHÁ ÈAS
ZÁSADY ORGANIZOVANIA
SÚAÍ

Zmiešané súané drustvá sa evidujú v kate−
górii muov. V súaných drustvách môu štar−
tova maximálne traja pretekári dorasteneckého
veku (15 − 18 rokov). Ostatní pretekári musia ku
dòu konania súae dovàši vek 18 rokov. Horná
veková hranica u úèastníkov súaí nie je obme−
dzená − musí by však splnená podmienka dob−
rého zdravotného stavu. Èlenovia súaného
drustva musia svoj vek pri prezentácii doklado−
va preukazom totonosti a èlenským preuka−
zom DPO SR s príslušnosou k súaiacemu
DHZ.
Súaiaci môe na súai štartova iba za jed−
no hasièské drustvo

Èlánok 2
Zásady organizovania súaí
Súae pod¾a tohto súaného poriadku sa or−
ganizujú v týchto disciplínách:
a) poiarny útok
b) štafeta 8 × 50 metrov
c) pretek jednotlivca
V rámci DPO SR sa organizujú tieto druhy súa−
í:
a) obvodová súa DHZ − koná sa kadý rok
b) okresná súa DHZ, územná súa DHZ − ko−
ná sa kadý druhý rok
c) krajská súa DHZ − koná sa kadý druhý rok
d) majstrovstvá SR DHZ − koná sa kadý druhý
rok

Èlánok 4
Úlohy organizátora súae
Za prípravu a priebeh súae zodpovedá jej or−
ganizátor.
Organizátor zabezpeèuje najmä:
– vyhovujúci štadión alebo iný vhodný priestor

Obvodovú súa DHZ organizuje okrskový ve−
lite¾ okrsku, v ktorom sa súa koná v spolupráci
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– meranie dosiahnutých èasov (elektronickou
èasomierou alebo stopkami)
– menovanie vedenia súae a rozhodcov
– zdravotnícku slubu
– spojenie pre vedenie súae, komisie a roz−
hodcov ako aj poskytovanie ïalších infor−
mácií
– vyhlásenie výsledkov súae

vorení a ukonèení súae
– urèuje velite¾ov nástupných tvarov poèas
slávnostného otvorenia a ukonèenia súae
– zabezpeèuje vyrozumenie vedúcich súa−
ných drustiev o prípadných zmenách prog−
ramu súae
– zabezpeèuje v súèinnosti s tajomníkom sú−
ae a hlavným rozhodcom vyrebovanie sú−
ae a zvoláva porady vedúcich súaných
drustiev
– rieši ako èlen odvolacej komisie podané pro−
testy
– overuje svojím podpisom zápisy o výsled−
koch súae

TRETIA ÈAS
ORGANIZAÈNÉ
ZABEZPEÈENIE SÚAÍ

Èlánok 7
Tajomník súae
Tajomník súae je podriadený velite¾ovi súa−
e.

Èlánok 5
Vedenie súae
Organizaènú prípravu a priebeh súae riadi
vedenie súae a zriadené komisie.
Vedenie súae menuje organizátor súae a
tvorí ho velite¾ súae, tajomník súae, hlavný
rozhodca súae a vedúci jednotlivých komisií.

Tajomník súae najmä:
– vyhotovuje zápisy zo zasadnutia vedenia sú−
ae
– vedie dokumentáciu o celkovej príprave sú−
ae, prijíma a vybavuje korešpondenciu tý−
kajúcu sa súae vrátane spracovania pozvá−
nok
– predkladá návrhy na ocenenie víazov, vráta−
ne spracovania návrhu diplomov
– vypracúva na základe podkladov jednotli−
vých komisií organizaèné pokyny pre úèast−
níkov súae
– zabezpeèuje v súèinnosti s velite¾om súae a
hlavným rozhodcom vyrebovanie súae
– vypracúva po ukonèení súae jej komplexné
vyhodnotenie vrátane návrhu opatrení

Pod¾a rozsahu súae sa zriaïujú tieto komisie:
– organizaèná
– sèítacia
– technická
– materiálno technického zabezpeèenia
– propagaèná
V prípade potreby je moné zriadi aj iné ko−
misie.
Vedúcich jednotlivých komisií menuje vede−
nie súae. V rámci jednotlivých komisií sa vy−
tvárajú pracovné skupiny, ktorých zloenie a
poèty schva¾uje vedenie súae.
Vedenie súae a vedúci komisií najmä:
– vypracúvajú organizaèné pokyny na zabez−
peèenie priebehu súae
– vypracúvajú poiadavky na finanèné a mate−
riálové zabezpeèenie èinnosti komisie
– vyhodnocujú po ukonèení súae èinnos
komisie
– zodpovedajú za pridelené materiálne vyba−
venie a èinnos komisie

Èlánok 8
Hlavný rozhodca súae
Hlavný rozhodca súae je podriadený velite−
¾ovi súae.
Hlavný rozhodca súae najmä:
– vypracúva plán plnenia súaných disciplín
príp. tréningov
– predkladá návrh na zloenie zboru rozhod−
cov, zabezpeèuje ich inštruktá a zaradenie
na jednotlivé disciplíny
– zúèastòuje sa na poradách vedúcich dru−
stiev pred súaou a poèas súae
– rozhoduje ako èlen odvolacej komisie o po−
daných protestoch
– zúèastòuje sa na rebovaní súae
– zabezpeèuje prípadnú námatkovú kontrolu
súaného náradia
– zabezpeèuje kontrolu a premeranie tratí
– rozhoduje o mieste a èase opakovania po−
kusu, ktorý nariadil rozhodca disciplíny
– rozhoduje o všetkých okolnostiach, ktoré sa

Èlánok 6
Velite¾ súae
Velite¾ súae je zodpovedný za prípravu a
priebeh súae, riadi jej priebeh po stránke or−
ganizaènej a zodpovedá za dodranie stanove−
ného èasového rozpisu.
Velite¾ súae najmä:
– zvoláva zasadnutie vedenia súae
– usmeròuje prácu vedenia súae a rieši prí−
padné nedostatky v èinnosti jednotlivých ko−
misií
– spravidla velí zúèastneným jednotkám pri ot−
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vyskytnú v priebehu disciplín a ktoré pravid−
lá neupravujú
– rozhoduje o spôsobe kontroly totonosti sú−
aiacich
– dohliada na dodriavanie súaného poriad−
ku a rozpisu súae. Ak zistí, e rozhodnutie
ktoréhoko¾vek rozhodcu je v rozpore so sú−
aným poriadkom tak, e môe ovplyvni
výsledok disciplíny, môe daného rozhodcu
odvola alebo preradi na inú funkciu

Èlánok 10
Vedúci komisie materiálno−technického
zabezpeèenia
Vedúci komisie materiálno−technického za−
bezpeèenia je podriadený velite¾ovi súae.
Vedúci komisie materiálno−technického za−
bezpeèenia najmä
– zabezpeèuje ubytovanie a stravovanie úèast−
níkov súae, prenájom štadióna a ïalšie po−
iadavky po stránke materiálnej a finanènej
– pripravuje návrh hospodárskych zmlúv a do−
hôd a zabezpeèuje ich plnenie
– v súèinnosti s tajomníkom súae zabezpe−
èuje ocenenie víazov
– zabezpeèuje likvidáciu všetkých nákladov a
úhrad za sluby a práce spojené s uskutoè−
nením súae
– riadi èinnos skupiny, ktorá zabezpeèuje
ubytovanie úèastníkov

Èlánok 9
Vedúci organizaènej komisie
Vedúci organizaènej komisie je podriadený
velite¾ovi súae; riadi a zabezpeèuje èinnos
usporiadate¾skej, spojovacej a dopravnej skupi−
ny.
Vedúci organizaènej komisie ïalej zabezpe−
èuje
– zdravotnícku slubu
– scenár otvorenia súae, ukonèenia súae a
vyhlasovanie výsledkov súae
– vypísanie diplomov
– hlásate¾skú slubu na štadióne a informova−
nie o priebehu a o výsledkoch súae

Èlánok 11
Vedúci propagaènej komisie
Vedúci propagaènej komisie je podriadený
velite¾ovi súae.
Vedúci propagaènej komisie najmä:
– zabezpeèuje výrobu propagaèných materiá−
lov súae (plagáty, pozvánky, diplomy a
pod.)
– vypracúva a realizuje návrh propagácie súa−
e na štadióne, v mieste konania a v okolí
– zabezpeèuje vypracovanie informaèných
materiálov pre prostriedky masovej informá−
cie o konaní, priebehu a výsledkoch súae
– zabezpeèuje obsahovú náplò a vydávanie in−
formaèného bulletinu súae

Jednotlivé skupiny plnia tieto úlohy:
a) usporiadate¾ská skupina
– zabezpeèuje informaènú a poriadkovú
slubu na štadióne, vykonáva dozor nad
súaným priestorom
– plní úlohy pri otvorení a ukonèení súae,
ako aj pri vyhlasovaní víazov súae,
– zabezpeèuje, aby nikto nevstupoval na
dráhy a nezdriaval sa v ich blízkosti, ok−
rem poverených zamestnancov a súa−
iacich
b) spojovacia skupina
– zabezpeèuje ozvuèenie priestorov štadió−
na a v spolupráci s hlásate¾om zabezpe−
èuje oznamovanie výsledkov, informova−
nie zúèastnených a podávanie rôznych
informácií týkajúcich sa súae
– zabezpeèuje spojovacie prostriedky a ich
bezporuchovú prevádzku pre všetkých
èlenov vedenia súae a rozhodcov
c) dopravná skupina
– vykonáva výber parkovacích plôch pre
vozidlá súaiacich v priestore štadióna a
pri ubytovacích a stravovacích priesto−
roch
– zabezpeèuje vyznaèenie trasy prepravy
úèastníkov súae, riadi a dohliada na or−
ganizovaný pohyb vozidiel úèastníkov sú−
ae

Èlánok 12
Vedúci technickej komisie
Vedúci technickej komisie je podriadený veli−
te¾ovi súae.
Vedúci technickej komisie najmä:
– zabezpeèuje plnenie jednotlivých disciplín
po stránke technickej
– zodpovedá za správne rozmeranie dráh, za
riadne oznaèenie náradia ak nie je dodané
organizátorom súae
– vykonáva v súèinnosti s hlavným rozhodcom
technickú kontrolu náradia, ktoré si súaia−
ci priniesli so sebou
– organizuje a riadi èinnos pracovnej èaty po−
èas konania súae
– zabezpeèuje všetky prostriedky na meranie a
kontrolu náradia
Èlánok 13
Sèítacia komisia
Sèítacia komisia je podriadená hlavnému
−3−

povinný oznámi jej zrušenie, preloenie alebo
akúko¾vek zmenu písomnou formou všetkým
prihláseným a to spravidla najneskôr tri dni
pred jej predpokladaným konaním, v prípade
nepriaznivého poèasia minimálne jeden deò
pred jej konaním.
Pri odloení súae, jej preloení alebo akej−
ko¾vek zmene treba primerane predåi lehotu
na podanie ïalších prihlášok, pôvodná prihláš−
ka môe by poèas tejto lehoty odvolaná.

rozhodcovi. Poèet jej èlenov sa urèuje pod¾a
rozsahu súae.
Sèítacia komisia najmä:
– pripravuje štartovacie listiny a všetky potreb−
né tlaèivá na zaznamenávanie dosiahnutých
èasov
– zaznamenáva do výsledkových listín dosiah−
nuté èasy jednotlivých drustiev a jednotliv−
cov
– zostavuje poradie umiestnenia súaných
drustiev
– informuje o priebených výsledkoch hlása−
te¾a súae

Èlánok 17
Protest a odvolanie
Proti porušovaniu tohto súaného poriadku
a vydaných propozícií je moné poda protest
pri dodraní týchto podmienok:
– protest sa môe dotýka iba vlastného dru−
stva, resp. jednotlivca
– protest podáva velite¾ súaného drustva, v
preteku jednotlivcov pretekár
– protest sa podáva písomne hlavnému roz−
hodcovi disciplíny v èase do 10 minút od
ukonèenia pokusu
– protest proti priebehu disciplíny rieši na
mieste hlavný rozhodca disciplíny. Ak pro−
test nemôe vyrieši, postúpi ho so svojím
vyjadrením hlavnému rozhodcovi súae,
ktorý ho so svojím vyjadrením postúpi od−
volacej komisii (èl. 14), rozhodnutie ktorej je
koneèné
– protest týkajúci sa celkového hodnotenia
treba poda hlavnému rozhodcovi súae do
10 minút od zverejnenia výsledkov. Po ofi−
ciálnom vyhlásení výsledkov u nie je moné
poda protest
– protest nie je moné poda proti technickej
chybe na vlastnej technike, náradí a výstroji

Sèítacia komisia po ukonèení kadej disciplí−
ny predloí zápis o výsledkoch na podpis roz−
hodcovi disciplíny a odovzdá ho hlavnému roz−
hodcovi. Po ukonèení súae predloí
výsledkovú listinu na podpis hlavnému rozhod−
covi
Èlánok 14
Odvolacia komisia
Odvolacia komisia rozhoduje o všetkých pro−
testoch, ktoré nevyrieši hlavný rozhodca discip−
líny. Odvolaciu komisiu ustanovuje príslušný
výcvikový štáb na kadú súa tak, aby meno−
vaní èlenovia boli prítomný. Tvoria ju minimál−
ne traja èlenovia, v prípade vyššieho poètu mu−
sí by poèet jej èlenov vdy nepárny. Ak nie je
odvolacia komisia ustanovená, jej funkciu plní
velite¾ súae, hlavný rozhodca súae a tajom−
ník súae. K objektívnosti posúdenia protestu
môu by prizvané aj ïalšie osoby.
Odvolacia komisia rozhoduje väèšinou hla−
sov. Pri hlasovaní sa èlen odvolacej komisie ne−
smie zdra hlasovania.
Rozhodnutie odvolacej komisie je koneèné a
nie je moné proti nemu sa odvola. Písomné
rozhodnutie sa doruèí velite¾ovi drustva, resp.
jednotlivcovi, ktorý protest podal.

Tlaèivo na podanie protestu je pred súaou
k dispozícii u tajomníka súae − príloha è. 2.
S rozhodnutím o spôsobe riešenia protestu
oboznámi ten, kto protest riešil písomne velite−
¾a súaného drustva alebo jednotlivca, ktorý
protest podal.

Èlánok 15
Prihlášky do súae
Prihlášky do súae sa podávajú písomne a
musia by opeèiatkované zriaïovate¾om alebo
vysielajúcou organizáciou. Lehoty na podáva−
nie prihlášok stanoví organizátor súae. Vzor
prihlášky do súae je uvedený v prílohe è. 1.
Podaním prihlášky sa drustvo a súaiaci za−
väzujú podrobi všetkým poiadavkám organi−
zátora súae a všetkým ustanoveniam tohto
súaného poriadku.

Èlánok 18
Súaiaci
Kadý èlen hasièského drustva prihlásený
do súae musí pozna obsah súaného po−
riadku a propozícií na príslušnú súa. Musí sa
riadi ich obsahom ako aj ïalšími pokynmi èle−
nov vedenia súae. Súaiaci nesmie poíva al−
koholické nápoje a stimulujúce prostriedky
pred súaou a v jej priebehu. Po zistení ich po−
itia bude zo súae vylúèený. Súaiaci je po−
vinný vèas sa dostavi na štart vo výstroji a vý−
zbroji, ktorý je stanovený súaným poriadkom
a propozíciami súae. Ak sa vèas nedostaví −
jednotlivec alebo drustvo stráca nárok na daný

Èlánok 16
Zrušenie alebo preloenie súae
Ak sa nemôe z akýchko¾vek dôvodov usku−
toèni u vyhlásená súa, organizátor súae je
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Všetky disciplíny pod¾a tohto súaného po−
riadku sa môu vykonáva na dráhach so zemi−
tým, trávnatým, škvarovým, asfaltovým, antu−
kovým, tartanovým alebo iným povrchom, kde
nehrozí súaiacim a zúèastneným osobám ne−
bezpeèenstvo.

pokus.
Súaiaci je povinný podrobi sa všetkým roz−
hodnutiam rozhodcov a opatreniam usporiada−
te¾ov . Môe sa zdriava do štartu len v priesto−
re, ktorý je urèený usporiadate¾om a po
skonèení svojho pokusu musí opusti priestor
plnenia disciplíny.
Súaiaci jednotlivec a drustvo môe by vy−
lúèené zo súae, ak poèas súae pouije iné
náradie ako to, ktoré bolo organizátorom súa−
e skontrolované a oznaèené.
Súané drustvo pozostáva z ôsmich èlenov
a náhradníka. Velite¾ drustva zodpovedá za
vèasné nástupy drustva k plneniu disciplín.
Jeho úlohou je privies drustvo k plneniu dis−
ciplíny, poda hlásenie, podpisova bodovací
záznam a zodpovednos za dodriavanie discip−
líny v drustve. Disciplínu poiarny útok fyzicky
vykonáva iba 7 èlenov súaného drustva, dis−
ciplínu štafeta 8×50 m fyzicky plní 8 èlenov sú−
aného drustva.

–
–

–
–

Èlánok 19
Výstroj súaiacich
K plneniu disciplín a do všetkých nástupo−
vých tvarov nastupujú hasièské drustvá a jed−
notlivci ustrojení jednotne.
Odev súaiacich musí by èistý, upravený a
nosený tak, aby nevzbudzoval pohoršenie. Musí
by zhotovený z látky, ktorá nie je priesvitná, aj
keï je mokrá. Spodný diel odevu musí zakrýva
lýtka a vrchný diel musí prekrýva ramená.
Obuv súaiacich je urèená na ochranu a
spevnenie nôh, ako aj na pevný záber na dráhe.
Nie je povolené pouíva obuv s kovovými hrot−
mi alebo kefkami.
Na ochranu hlavy musí súaiaci pouíva
ochrannú prilbu, spåòajúcu podmienky bezpeè−
nosti a ochrany zdravia pri práci.
Pri plnení disciplín súae súaiaci musí po−
uíva ¾ahký sluobný alebo bojový opasok
umiestnený na vrchnej èasti odevu.

–
–

Èlánok 21
Náradie na poiarny útok
Náradie na poiarny útok sa skladá z:
1 ks prenosná motorová striekaèka schvále−
ného typu bez vieèka
2 ks nasávacie hadice s dåkou 2,5 m
(±10 cm) vrátane koncoviek, priemer 110
mm so skrutkovým spojením alebo 4 ks na−
sávacie hadice s dåkou 1,6 m (±10 cm)
vrátane koncoviek a priemerom 110 mm so
skrutkovým spojením spojené po dvoch die−
loch
1 ks sací kôš s priemerom 110 mm so spät−
nou klapkou alebo ventilom bez úprav
1 ks rozde¾ovaè s ¾ubovo¾nými ventilmi bez
úprav
2 ks hadíc B priemer 75 mm, izolovaných s
dåkou 20 m (±1 m), s minimálnou šírkou
plochej hadice 113 mm
4 ks hadíc C priemer 52 mm izolovaných s
dåkou 20 m (±1 m), s minimálnou šírkou
plochej hadice 79 mm

Hadice sa merajú vo¾ne poloené bez naa−
hovania.
– 2 ks prúdnic C, priemer výstrekovej hubice
12,5 mm (±0,1 mm), dåky 40 − 50 cm, ce−
lokovové
– 2 ks k¾úèe na polospojky
Je povolené pouíva poistky proti rozpojeniu
polospojok.
Je povolené pouitie podloky ako znaèky na
spojenie sacích hadíc max. rozmerov 50 × 50
cm a ochrana ostrých hrán na nádri s vodou.
Vzdialenosti:
– štartovacie èiary od stredu plošiny (základ−
ne): 10 m
– èiara hranice striekania od stredu plošiny:
70 m
– èelo terèov od hranice striekania: 5 m
– vzdialenos medzi osami terèov: 5 m
– èelo nádre na vodu od okraja plošiny: 4 m
– ¾avý bok nádre umiestnený v predåenej osi
plošiny v smere boèného štartu

ŠTVRTÁ ÈAS
POSTUP PLNENIA
DISCIPLÍN, POPIS DRÁH
A NÁRADIA
Èlánok 20
Všeobecné pokyny
Postupnos vykonávania jednotlivých discip−
lín súae je urèená programom − rozpisom sú−
ae. Poradie drustva v jednotlivých disciplí−
nách sa urèuje rebovaním. rebovanie poradia
drustiev vykonáva vedenie súae.

Terè pre poiarny útok − skladá sa z oce¾ovej
konštrukcie so štítom, nádrky a zo signalizaè−
ného zariadenia. Štít má rozmery 50 × 50 cm,
v strede ktorého je otvor s priemerom 50 mm
a je umiestnený uprostred štítu vo výške 160
cm nad zemou. Na zadnej strane štítu je nádr−
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iadny z èlenov súaného drustva vráti na zá−
kladòu a manipulova s uloeným náradím.
Štart kompletného drustva sa povo¾uje zo zad−
nej alebo boènej strany základne. Na pokyn
hlavného rozhodcu èlenovia drustva nastúpia
na štartovaciu èiaru. Štartér vydá povel
„PRIPRAVI SA“ − „POZOR“ a disciplínu odštar−
tuje pomocou zástavky, píšalky, štarovacej piš−
tole alebo povelom „VPRED“. Nezaujatie posta−
venia a jeho opustenie po povele „POZOR“ sa
povauje za chybný štart. Štart pokusu s moto−
rovou striekaèkou v chode je moný ak to uspo−
riadate¾ uvedie v propozíciách súae. Po štarte
vybehne súané drustvo zo štartovacej èiary,
naštartuje motorovú striekaèku, vytvorí prívod−
né vedenie − sací kôš musí by naskrutkovaný
pred ponorením do nádre a po vytiahnutí z ná−
dre. Ïalej súané drustvo ¾ubovo¾ným spôso−
bom vytvorí dopravné vedenie, útoèné prúdy a
nastrieka do oboch terèov vodu. Poiarny útok
sa povauje za skonèený vtedy, ak obidva terèe
signalizujú ukonèenie. Pri striekaní do terèov
nesmie iadny èlen drustva prekroèi èiaru hra−
nice striekania a prúdnica sa nesmie opiera o
iného èlena drustva. Poiarny útok musí by
ukonèený do dvoch minút po štarte. Po ukon−
èení pokusu môu súaiaci prívodné vedenie
rozpoji iba na pokyn rozhodcu. Ak sa pri po−
iarnom útoku zraní niektorý èlen drustva, mô−
e namiesto neho úlohu dokonèi ktorýko¾vek
zo sedemèlenného drustva.

ka s objemom 15 l. Terè musí signalizova na−
plnenie 10 l vody do nádrky. Signalizácia mô−
e by mechanická alebo elektronická.
Na obvodových a okresných resp. územných
súaiach sa povo¾uje pouitie sklápacích ter−
èov.
Plošina pre motorovú striekaèku a náradie
má rozmery 2 m × 2 m a výšku do 10 cm.
Môe by vyznaèená prípadne zhotovená z dre−
va alebo iného vhodného materiálu.
Nádr na vodu má tvar kvádra s výškou steny
0,8 m od povrchu dráhy, ale nie viac ako 0,9 m.
Objem nádre je minimálne 0,8 m3. Nádr mô−
e by zhotovená z ¾ubovo¾ného materiálu.
Motorová striekaèka musí spåòa poiadavky
bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci.
Súaiaci pouívajú vlastné náradie a motorové
striekaèky ak organizátor nerozhodne inak.
Súané drustvá musia pred otvorením súae,
ak organizátor súae nerozhodne inak, predlo−
i náradie na kontrolu.
Ak súané drustvo pouije iné náradie ako
to, ktoré bolo organizátorom súae skontrolo−
vané a oznaèené, bude diskvalifikované.
Nedostatky, ktoré vznikli na motorovej strie−
kaèke a náradí, ktoré si prinieslo drustvo ne−
budú pri podaní protestu uznané a neoprávòu−
jú na opakovanie pokusu.
Organizátor súae môe rozhodnú o tom,
e nebude vykonáva technickú kontrolu nára−
dia pred súaou, ale bude vykonáva náhodnú
kontrolu maximálne do 10 − tich minút po
ukonèení pokusu. Ak náradie nebude zodpove−
da parametrom uvedeným v tomto súanom
poriadku, drustvu pokus nebude uznaný.

Èlánok 23
Neplatnos pokusu
v disciplíne poiarny útok
Pokus je neplatný ak:
– pri poiarnom útoku nie je pripravené nára−
die v rámci èasového limitu 5 minút, ak or−
ganizátor neurèí inak
– sací kôš nie je naskrutkovaný pred ponore−
ním do nádre a po vytiahnutí z nádre
– ak nasávacie hadice nie sú vzájomne zo−
skrutkované a nasávacia hadica nie je po
ukonèení pokusu naskrutkovaná na hrdlo
stroja alebo bolo prívodné vedenie rozpoje−
né bez pokynu rozhodcu
– je pri striekaní do terèov prúdnica opretá o
iného èlena súaného drustva alebo ak pri
striekaní do terèa pomôe druhý prúd
– èlen súaného drustva prekroèil pri strieka−
ní do terèov hranicu striekania
– drustvo pouije saponát alebo iný prostrie−
dok umoòujúci zapojenie signalizácie ter−
èov skôr, ako nastrieka 10 l vody
– ak pokus nie je ukonèený do dvoch minút
od štartu
– ak náradie nebude zodpoveda parametrom
uvedeným v tomto súanom poriadku

Èlánok 22
Plnenie disciplíny poiarny útok
Drustvo pri plnení disciplíny poiarny útok
má k dispozícii najmenej 800 l vody. Nádr na
vodu sa poèas plnenia disciplíny poiarny útok
dopåòa. Drustvo v poète 7 èlenov si pripraví na
základòu motorovú striekaèku a taktie si pri−
praví na základòu všetko náradie potrebné na
vykonanie poiarneho útoku. Èas na prípravu
základne zaèína plynú od výzvy rozhodcu na
prípravu. Uloenie náradia na základni je ¾ubo−
vo¾né, nesmie však preènieva cez okraj základ−
ne s výnimkou nasávacích hadíc, ktoré môu
preènieva najviac 100 cm. Je zakázané pouí−
va pomôcky a materiál, ktorý nepatrí medzi ná−
radie na poiarny útok a zvýhodòuje vykonanie
pokusu. Zuby polospojok a polospojky sa ne−
môu vzájomne dotýka, medzi zubami polo−
spojok musí by minimálna medzera na kon−
trolnú šablónu. Motorová striekaèka sa v dobe
prípravy na základni nesmie štartova. Po ukon−
èení doby prípravy na poiarny útok sa nesmie
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– po dvoch neplatných štartoch
– pri fyzickej pomoci inej osoby ako je èlen sú−
aného drustva
– ak je naštartovaná motorová striekaèka po−
èas prípravy na základni
– ak súaiaci neukonèí pokus v predpísanom
výstroji

umiestòuje v ¾ubovo¾nom poradí, vo vzdialenos−
ti cca 10 cm od seba. Ako štafetový kolík slúi
prúdnica C bez uzáveru o minimálnej dåke 25
cm a minimálnej hmotnosti 250 gramov. Štafe−
tový kolík − prúdnica sa nesmie dra a prenáša
v ústach a nesmie sa hádza. Kadý èlen dru−
stva musí na svojom úseku splni predpísanú
úlohu v predpísanom výstroji.

Èlánok 24
Štafetový beh 8 × 50 m
Dráha štafetového behu je dlhá 400 metrov,
rozdelená na 8 úsekov po 50 metrov. Môe to
by atletická dráha na štadióne s asfaltovým,
antukovým, škvárovým a tartanovým povrchom
alebo iná zemitá alebo trávnatá plocha. Dráha
musí by najmenej 1,5 metra široká. Môe by
pripravená na ovále atletickej dráhy (behá sa
smerom do¾ava), alebo sú jednotlivé úseky ved−
¾a seba. Na dráhe je vyznaèená štartová a cie¾o−
vá èiara, ako aj hranice jednotlivých úsekov. Pri
oválnej dráhe sú vyznaèené aj 15 metrové úze−
mia na odovzdávanie štafety. Náradie na jed−
notlivých úsekoch je umiestnené nasledovne:
1. úsek − vo vzdialenosti 25 m sú poloené le−
ato v kotúèoch 2 ks hadíc C s polo−
spojkami proti sebe
2. úsek − vo vzdialenosti 25 m je poloený roz−
de¾ovaè a 1 ks hadica B na leato
3. úsek − vo vzdialenosti 25 m je poloený sací
kôš a ventilové lanko zvinuté do klb−
ka alebo na vidlici
4. úsek − vo vzdialenosti 25 m je postavený
prenosný hasiaci prístroj (prázdny,
pre všetky drustvá jednotný) a vo
vzdialenosti 35 m je umiestnená
podloka resp. vyznaèený priestor
50 × 50 cm
5. úsek − vo vzdialenosti 25 m je poloená ha−
dica C na leato a prúdnica C
6. úsek − vo vzdialenosti 25 m je poloené
vrecko s objímkami a vo vzdialenosti
35 m podloka alebo vyznaèený prie−
stor 50 × 50 cm
7. úsek − vo vzdialenosti 25 m je poloená na−
sávacia hadica závitom smerom
k cie¾u a sací kôš
8. úsek − vo vzdialenosti 25 m je postavená
v kotúèi hadica C dåky 20 m ± 1 m
a minimálnej hmotnosti 2,5 kg a vo
vzdialenosti 35 m je umiestnený roz−
de¾ovaè bez úprav

Vykonanie disciplíny:
Na pokyn hlavného rozhodcu 8 èlenov dru−
stva nastúpi na jednotlivé úseky a pripraví si ná−
radie. Po kontrole náradia rozhodcami sa prete−
kári postavia pred hranicu svojho úseku. Štartér
vydá povel „PRIPRAVI SA“ − „POZOR“ a dis−
ciplínu odštartuje pomocou zástavky, píšalky,
štartovacej pištole alebo povelom „VPRED“.
Pretekár na prvom úseku vyštartuje so štafe−
tovým kolíkom, ktorý má zastrèený za opaskom
alebo ho drí v ruke. Spojí na mieste 2 hadice C
navzájom a za hranicou svojho úseku odovzdá
štafetový kolík pretekárovi na druhom úseku.
Pretekár na druhom úseku prevezme štafeto−
vý kolík, pripojí hadicu B na vtokové hrdlo roz−
de¾ovaèa, beí do cie¾a svojho úseku a odovzdá
štafetový kolík ïalšiemu pretekárovi.
Pretekár na treom úseku prevezme štafetový
kolík, zapne karabínku ventilového lanka na
klapku ventilu sacieho koša a odovzdá štafeto−
vý kolík ïalšiemu pretekárovi.
Pretekár na štvrtom úseku prevezme štafeto−
vý kolík, prenesie prenosný hasiaci prístroj a
postaví ho na pripravenú podloku. Ak prístroj z
podloky spadne do doby odovzdania štafeto−
vého kolíka ïalšiemu pretekárovi, môe sa vrá−
ti a prístroj znovu postavi. Potom odovzdá šta−
fetový kolík ïalšiemu pretekárovi
Pretekár na piatom úseku prevezme štafeto−
vý kolík, na mieste napojí hadicu na prúdnicu a
odovzdá štafetový kolík ïalšiemu pretekárovi.
Pretekár na šiestom úseku po prevzatí štafe−
tového kolíka prenesie vrecko s objímkami (2 ks
objímky C a 1 ks objímka B) a poloí ho na pri−
pravenú podloku. Vrecko s objímkami nesmie
iadnou èasou pri poh¾ade zhora presahova
hranicu podloky resp. vyznaèeného priestoru.
Potom odovzdá štafetový kolík ïalšiemu prete−
károvi.
Pretekár na siedmom úseku prevezme štafe−
tový kolík, naskrutkuje sací kôš na nasávaciu
hadicu a odovzdá štafetový kolík ïalšiemu pre−
tekárovi. (Pri kontrole po nad¾ahèení nasávacej
hadice nesmie sací kôš odpadnú/.
Pretekár na ôsmom úseku nadvihne a rozvi−
nie hadicu C , jednu polospojku pripojí na roz−
de¾ovaè, na druhú polospojku pripojí štafetový
kolík a po pripojení prebehne cez cie¾ovú èiaru
a štafetový kolík poloí na zem tak, aby vrátane
polospojky bol poloený za cie¾ovou èiarou. Šta−

Rozde¾ovaè musí by pred štartom postavený
na troch podperách, ktoré môu ma maximál−
nu výšku 60 mm, prièom môe by ¾ubovo¾ne
natoèený ventilmi nahor, spodná hrana polo−
spojky C môe by vzdialená od povrchu dráhy
maximálne 60 mm.
Na jednotlivých úsekoch sa urèené náradie
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fetový kolík musí by pripojený na oba ozuby eš−
te pred cie¾ovou èiarou. Odpojenie štafetového
kolíka a rozpojenie hadíc je moné a na pokyn
rozhodcu, ktorý vykoná kontrolu spojenia.
Pretekári môu na rozbeh vyui cca 10 m
predchádzajúceho úseku.
Pri plnení disciplíny musia by dodrané tieto
zásady:
– Všetky spojenia na štafetovom behu 8 × 50
m musia by pripojené na dva ozuby.
– Súaiaci nesmú upravova náradie dodané
organizátorom súae, prípadne odstraòova
podloky dodané organizátorom.
– Polospojky sa umiestòujú jednotne pre všet−
ky súané drustvá buï na zemi alebo pod−
loke s max. rozmerom 50 × 50 cm.
– Polospojky sa nesmú prenáša a hadice od−
víja z kotúèov, okrem úseku è. 8.
– Hadice nemôu by vyuívané ako podloka,
opora, podpera.

– Ak pretekár stratil osobnú výstroj (po odo−
vzdaní štafetového kolíka nie je dovolené vy−
stroji sa stratenými súèasami výstroja) za
kadý prípad: 5 bodov
– Ak pretekár hádzal štafetový kolík alebo ho
dral a prenášal v zuboch (za kadý prípad):
5 bodov
– Ak pretekár odpojí prúdnicu a hadice v cieli
pred pokynom a kontrolou rozhodcom:
5 bodov
– Ak pretekár nesprávne splnil predpísanú úlo−
hu − za kadý prípad: 5 bodov
– Ak pretekár nesprávne odovzdával resp. pre−
beral štafetový kolík − pred èiarou resp. za
èiarou odovzdávacieho územia − za kadý
prípad: 5 bodov
– Za krátenie dráhy (pri štafete na ovále) alebo
za kríenie dráhy − za kadý prípad: 10 bo−
dov
Pokus pri štafetovom behu je neplatný:
– Ak hasièské drustvo nenastúpi k plneniu
disciplíny pod¾a èasového plánu resp. po vy−
zvaní
– Po dvoch chybných štartoch drustva
– Ak drustvo neprinesie štafetový kolík −
prúdnicu do cie¾a
– Ak pretekár splní úlohu na inom úseku ako
je predpísané
– Ak drustvo nemá pripravené náradie v rám−
ci èasového limitu 5 minút
– Ak pokus nie je ukonèený do troch minút

O pouití vlastného náradia na štafetovom be−
hu rozhoduje príslušný výcvikový štáb, ktorý o
svojom rozhodnutí informuje formou propozícií
zúèastnené hasièské drustvá. Pri vykonávaní dis−
ciplíny nie je povolené pouíva polospojky ROTT.
Èas štafety sa meria od vydania povelu
k štartu a po prekroèenie cie¾ovej èiary posled−
ným pretekárom.
Štafetu 8 × 50 m je moné pripravi tak, e
dráhy o šírke 1,5 a 2 m sú ved¾a seba a prete−
kári beia proti sebe. Odovzdávacie a prebera−
cie územie je vdy za èiarou úseku (rozhodujúci
je štafetový kolík). Pri odovzdávke môe odo−
vzdávajúci pretekár prekroèi èiaru, ktorá vyme−
dzuje dráhu po dåke, avšak musí prebehnú
cie¾ovú èiaru svojho úseku. Pri štafete na atle−
tickej dráhe alebo inej vhodnej ploche za sebou
je odovzdávacie územie vyznaèené v dåke 15
metrov za hranicou príslušného úseku (rozho−
dujúci je štafetový kolík). Beecká tra, štart a
cie¾ ako aj jednotlivé etapy a odovzdávacie úze−
mie pri štafete za sebou sa vyznaèujú 5 − 10 cm
širokou èiarou, alebo inou vhodnou látkou, kto−
rá nie je pre pretekárov nebezpeèná. Šírka štar−
tovacej èiary je zapoèítaná do jej dåky. Cie¾ová
èiara sa do dåky nezapoèítava. Trate je moné
vyznaèi aj fóliou, špagátom a zástavkami, kto−
ré musia by sklopené pod uhlom 45 stupòov
smerom od dráhy. Upevnenie zástaviek musí
by riešené tak, aby nevznikol úraz v prípade pá−
du pretekára.

Èlánok 26
Pretek jednotlivca
Tra je dlhá 60 m a má šírku 1,5 a 2 metre.
Môe by pripravená na povrchu uvedenom pri
poiarnom útoku príp. štafety. Vo vzdialenosti
15 m od štartu sú postavené 2 ks hadíc C dåky
20 m ±1 m, (minimálna hmotnos hadice 2,5
kg), ktoré sú zvinuté v kotúèoch. Vo vzdialenos−
ti 35 m je umiestnený rozde¾ovaè bez úprav.
Rozde¾ovaè musí by pred štartom postavený na
troch podperách, ktoré môu ma maximálnu
výšku 60 mm, prièom môe by ¾ubovo¾ne na−
toèený ventilmi nahor, spodná hrana polospoj−
ky C môe by vzdialená od povrchu dráhy ma−
ximálne 60 mm. Èasový limit na prípravu
pokusu je 2 minúty, èasový limit na ukonèenie
pokusu 1 minúta.
Postup pri plnení disciplíny pretek jednotlivca:
Pretekár sa zahlási u rozhodcu disciplíny a na
jeho pokyn si pripraví náradie a nastúpi na štar−
tovú èiaru. Príprava náradia musí by vykonaná
do dvoch minút od tohto povelu. Náradie za−
bezpeèuje organizátor. Môe by pouité aj
vlastné náradie, o èom rozhodne výcvikový štáb
a vèas oznámi pretekárom prostredníctvom

Èlánok 25
Hodnotenie disciplíny
− Štafetový beh 8×50 m
– Ak pretekár nesplnil predpísanú úlohu na
jednotlivých úsekoch − za kadý prípad:
10 bodov
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DHZ formou propozícií. Na štart nastupuje pre−
tekár vyzbrojený prúdnicou C bez uzáveru o mi−
nimálnej dåke 25 cm a hmotnosti 250 gramov.
Pretekár prúdnicu nesmie dra a prenáša v ús−
tach.
Na povel štartéra „PRIPRAVI SA“ − „PO−
ZOR“ − „VPRED“ (hlasom, zástavkou, štartova−
cou pišto¾ou) beí pretekár k hadiciam, ktoré
nadvihne, rozvinie, hadice spojí, jednu polo−
spojku pripojí na rozde¾ovaè, druhú na prúdni−
cu ešte pred cie¾ovou èiarou a prebehne cie−
¾om. Prúdnicu poloí na zem tak, aby vrátane
polospojky bola poloená za cie¾ovou èiarou.
Všetky spoje musia by spojené na oba ozuby.
Ak pretekár pouije vlastné náradie, toto musí
zodpoveda poiadavkám výcvikového štábu a
tomuto súanému poriadku.
Pri vykonávaní disciplíny nie je povolené po−
uíva polospojky ROTT. Pretekár musí ukonèi
pokus v predpísanom výstroji.
Kadý pretekár má dva pokusy. Zapoèítava
sa vdy lepší dosiahnutý výsledok. Pri rovnosti
èasov dvoch a viacerých pretekárov o umies−
tnení rozhoduje druhý lepší pokus. Táto zásada
platí len pre umiestnenie na prvom a treom
mieste.

–
–
–
–

die dodatoène upravilo po vykonaní technic−
kej kontroly
Ak drustvo úmyselne poškodzuje náradie,
výzbroj a výstroj
Ak sa zistí, e súaiaci štartoval za dve sú−
ané drustvá
Ak sa zistí porušovanie súaného poriadku z
úmyselnej alebo hrubej nedbalosti
Ak sa zistí, e drustvo porušuje predpisy
stanovené rozpisom súae alebo èlenovia
drustva sú zjavne technicky alebo fyzicky
nepripravení na súa

Obdobne môe by za hore uvedené vylúèe−
ný aj kadý pretekár pri preteku jednotlivca.
Èlánok 29
Hodnotenie súae
Hodnotenie v jednotlivých disciplínách tvorí
súèet dosiahnutého èasu v sekundách a prí−
padné trestné body. V súète bodov jedna se−
kunda a jeden trestný bod predstavuje jeden
bod, èo urèuje poradie v disciplíne, ale aj cel−
kové hodnotenie v súai. Víazom sa stáva sú−
ané drustvo alebo jednotlivec, ktorí dosiahli
najniší súèet bodov.
Ak je súèet èasov viacerých súaných dru−
stiev rovnaký, o ich celkovom poradí rozhoduje
lepší výsledok na poiarnom útoku a potom v
štafete. U jednotlivcov o poradí pri rovnakom
èase rozhoduje lepší druhý pokus. Ak sa o po−
radí súaného drustva a jednotlivca nerozhod−
ne pod¾a týchto zásad, rozhodne reb. Tieto zá−
sady hodnotenia súaných drustiev a
jednotlivcov platia len pre urèenie poradia na
prvom a treom mieste. V ïalších prípadoch sa
súané drustvá a jednotlivci s rovnakými vý−
sledkami uvádzajú pri jednom poradí. V prípade
viacerých pokusov sa do hodnotenia súaného
drustva i jednotlivca uvedie najlepší výsledok
na príslušnej disciplíne. Súané drustvo, ktoré
nebolo v niektorej disciplíne hodnotené, je zara−
dené do poradia za tie drustvá, ktoré splnili
všetky predpísané disciplíny.

Èlánok 27
Hodnotenie preteku jednotlivca
Pokus je neplatný:
– Ak pretekár nenastúpi na štart po vyzvaní
alebo pod¾a èasového plánu
– Po druhom predèasnom štarte
– Ak pretekár nesplní niektorú z predpísaných
úloh
– Ak pretekár neukonèí pokus v predpísanom
výstroji
– Ak pretekár nedodrí èasový limit na prípra−
vu − 2 minúty
– Ak pretekár neukonèí pokus v èasovom li−
mite do jednej minúty
Výkonnostné triedy:
Výkonnostnú triedu v preteku jednotlivca zís−
ka pretekár, ktorý splní predpísaný èasový limit.
Limity sú urèované kadoroène Republikovým
výcvikovým štábom DPO. Výkonnostná trieda
má tri stupne, prièom I. VT je najvyššia.

PIATA ÈAS
ROZHODCOVIA

Èlánok 28
Vylúèenie zo súae
Hasièské drustvo môe by okamite vylúèe−
né zo súae:
– Ak sa èlenovia drustva nedôstojne správali
voèi rozhodcom a èlenom vedenia súae
– Ak sú èlenovia drustva pod vplyvom alko−
holu , iných omamných látok alebo povzbu−
dzujúcich prostriedkov
– Ak drustvo pouilo iné náradie alebo nára−

Èlánok 30
Poiadavky na rozhodcu
Rozhodca musí by èestný a nestranný, musí
prísne a objektívne hodnoti dodriavanie súa−
ného poriadku, vyadova od pretekárov discip−
linované správanie a podie¾a sa pri vychováva−
ní pretekárov v duchu športovej etiky.
Rozhodova môu iba rozhodcovia, ktorí absol−
vovali školenie a získali odznak odbornosti
−9−

Rozhodca DPO SR.
Rozhodca nesmie poskytova akúko¾vek po−
moc súaiacemu, okrem poskytnutia predle−
kárskej pomoci. Nesmie rozhodova na súai,
na ktorej sa zúèastòuje ako pretekár.

hlavného rozhodcu súae organizátor súae.
Hlavný rozhodca disciplíny zodpovedá za to,
e pri plnení disciplíny budú dodriavané pra−
vidlá súaného poriadku, rozhoduje o všetkých
technických otázkach, ktoré vzniknú v priebehu
disciplíny.
Hlavný rozhodca disciplíny môe v ¾ubovo¾nej
disciplíne pripusti súaiaceho (drustvo) na
opakovanie pokusu, ak mu pri plnení disciplíny
bránila vidite¾ná prekáka.
Ak nastanú pod¾a mienky hlavného rozhodcu
disciplíny v priebehu disciplíny okolnosti, ktoré
vyadujú, aby disciplína bola opakovaná, môe
prehlási túto disciplínu za neplatnú − opakova
sa musí v ten istý deò.
Hlavný rozhodca disciplíny po skonèení dis−
ciplíny potvrdzuje výsledkovú listinu.
Hlavný rozhodca disciplíny pred zaèiatkom
plnenia disciplíny musí prekontrolova dráhu a
ostatné podmienky na plnenie disciplíny a za−
bezpeèi odstránenie zistených nedostatkov.

Èlánok 31
Hlavný rozhodca súae
Je podriadený velite¾ovi súae.
Hlavný rozhodca je èlenom vedenia súae,
zodpovedá za technické vykonávanie súae a
dodriavanie súaného poriadku. Hlavného
rozhodcu ustanovuje do funkcie organizátor sú−
ae.
Hlavný rozhodca môe rozhodcu preradi
alebo odvola z funkcie, ak sa v jeho èinnosti vy−
skytnú v priebehu plnenia disciplín závané ne−
dostatky.
Hlavný rozhodca najmä:
– sleduje rozhodcov pri rozhodovaní a v záve−
re vyhodnocuje ich èinnos s uvedením kon−
krétnych poznatkov
– urèuje po dohode s vedením súae zaèiatok
plnenia jednotlivých disciplín, ako aj zmeny
ich zaèiatkov, ak sa v priebehu súae vy−
skytnú
– dohliada na dodriavanie súaného poriad−
ku a rozpisu súae. Ak zistí, e rozhodnutie
ktoréhoko¾vek rozhodcu je v rozpore so sú−
aným poriadkom tak, e môe ovplyvni
výsledok disciplíny, upozorní ho na to, prí−
padne ho odvolá alebo preradí z funkcie
– môe zmeni rozhodnutie rozhodcu, ktorý
vyniesol nesprávne rozhodnutie alebo ak sa
presvedèil o jeho chybnom rozhodovaní
– vylúèi súaiaceho (drustvo) za neprístojné
správanie alebo porušovanie súaného po−
riadku z úmyselnej alebo hrubej nedbalosti
– pri porušení predpisov stanovených rozpi−
som súae vylúèi súaiaceho (drustvo)
sám alebo na návrh rozhodcu disciplíny, ok−
rem toho môe vylúèi súaiaceho, ktorý je
zjavne technicky alebo fyzicky nepripravený
na súa
– kontroluje a podpisuje výsledkové listiny

Èlánok 33
Štartér
Je podriadený hlavnému rozhodcovi disciplí−
ny.
Štartér má hlavný doh¾ad nad súaiacimi na
štarte. Štartér rozhoduje o akejko¾vek skutoè−
nosti spojenej so štartom pokusu.
Ak nebol štart vykonaný pod¾a súaného po−
riadku, vráti štartér súaiaceho (drustvo) spä
druhým výstrelom alebo zapískaním na píšal−
ku.
Štartér musí štartova tak, aby iaden zo sú−
aiacich skôr neodštartoval.
Pri vydávaní povelom musí štartér stá na ta−
kom mieste, aby videl na súaiacich a aby pri
ruènom meraní videli naòho èasomeraèi.
Èlánok 34
Rozhodcovia
Rozhodcovia sú podriadení hlavnému roz−
hodcovi disciplíny.
Rozhodca najmä:
– zotrváva na svojom stanovišti poèas doby pl−
nenia disciplíny, ak nemá funkciu zdriava sa
na vyhradenom mieste
– pozorne sleduje plnenie disciplíny na mieste,
na ktoré bol urèený a informuje rozhodcu
disciplíny zdvihnutím zástavky ak sa súaia−
ci alebo iná osoba dopustí priestupku alebo
poruší súaný poriadok
– informuje hlavného rozhodcu disciplíny o
priestupku alebo porušení súaného po−
riadku

Na zabezpeèenie operatívneho a presného
vykonania súae sa urèuje zástupca hlavného
rozhodcu, ktorý je bezprostredne podriadený
hlavnému rozhodcovi. Funkciu zástupcu hlav−
ného rozhodcu môe vykonáva rozhodca dis−
ciplíny.
Èlánok 32
Hlavný rozhodca disciplíny
Je podriadený hlavnému rozhodcovi súae.
Hlavný rozhodca disciplíny je menovaný
zvláš pre kadú disciplínu, menuje ho na návrh
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cha rizikové disciplíny, zníi poèet pokusov,
resp. vyradi niektoré nebezpeèné prvky. O svo−
jom rozhodnutí musí informova súaiacich
pred zaèiatkom súae. Pri svojom rozhodnutí
musí dba na regulárnos podmienok rovna−
kých pre všetky hasièské drustvá a jednotliv−
cov. Súa môe by z uvádzaných dôvodov aj
doèasne prerušená a o zaèiatku pokraèovania
vedenie súae informuje vhodnou formou všet−
kých súaiacich a rozhodcov.
Úèastníci súae (organizátori, pretekári a
rozhodcovia) sú poistení poistkou, ktorú kado−
roène uzatvára Sekretariát DPO SR. Riešenie
poistnej udalosti zabezpeèia zodpovední pra−
covníci DPO SR v súèinnosti so Sekretariátom
DPO SR a príslušnými orgánmi poisovne na
podklade záznamu o úraze.

Èlánok 35
Èasomeraèi
Sú podriadení hlavnému rozhodcovi disciplí−
ny.
Èas súaiaceho (drustva) merajú traja èaso−
meraèi. Èasomeraèi merajú èas nezávisle od
seba, zapisujú svoje èasy a predkladajú stopky s
nameraným èasom rozhodcovi disciplíny. Èas
nameraný na stopkách zrušia èasomeraèi a na
povel rozhodcu disciplíny.
Ak èas na dvoch stopkách súhlasí a tretí ne−
súhlasí, oficiálnym èasom je èas zaznamenaný
obidvoma súhlasnými stopkami. Ak sa rozchá−
dzajú všetky stopky, oficiálnym èasom je èas za−
znamenaný stopkami, ktoré ukazujú stredný
èas.
Ak bol z akéhoko¾vek dôvodu èas nameraný
iba dvoma stopkami a tieto sa rozchádzajú, je
oficiálnym èasom horší èas.
Pri všetkých disciplínách sa èas meria s pres−
nosou na jednu desatinu sekundy ak sa meria
ruène stopkami a s presnosou na jednu stotinu
sekundy, ak sa meria elektronickým meracím
zariadením.
Pre meranie èasu ruènými stopkami platí tá−
to meracia tabu¾ka:
Ruèné stopky: (s)
Oficiálny èas na 1/10: (s)
0,05 − 014
0,1
0,15 − 0,24
0,2
0,25 −0,34
0,3
0,35 − 0,44
0,4
0,45 − 0,54
0,5
0,55 − 0,64
0,6
0,65 − 0,74
0,7
0,75 − 0,84
0,8
0,85 − 0,94
0,9
0,95 − 1,04
1

SIEDMA ÈAS
ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIE
Èlánok 37
Závereèné ustanovenie
Súaný poriadok DPO SR bol schválený
Snemom Dobrovo¾nej poiarnej ochrany Slo−
venskej republiky dòa 24. 11. 2007. Výkladom
a realizáciou je poverený Republikový výcvikový
štáb DPO v spolupráci so Sekretariátom DPO
SR.
Súaný poriadok nadobúda úèinnos dòom
1. 1. 2008.
Súèasne sa ruší platnos Súaného poriadku
DPO schváleného Prezídiom DPO SR dòa
14.12.2006 v znení novely prijatej Snemom
DPO SR dòa 24.3.2007.

ŠIESTA ÈAS
BEZPEÈNOS PRI PRÁCI,
POISTENIE
Èlánok 36
Bezpeènos pri práci, poistenie súaiacich
Všetci úèastníci súaí organizovaných DPO
SR sú povinní dodriava zásady bezpeènosti a
ochrany zdravia pri práci, pouíva predpísaný
výzbroj a výstroj. Je prísne zakázané poívanie
alkoholických nápojov, drog a iných nepovole−
ných podporných prostriedkov, ohrozujúcich
bezpeènos pri práci a to pred súaou i v celom
jej priebehu. Pri porušení tohto zákazu môe by
jednotlivec, ale aj súané drustvo zo súae vy−
lúèené bez hodnotenia.
Príslušné vedenie súae má právo vzh¾adom
na nepriaznivé poveternostné podmienky vyne−
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