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Smernice pre pohárové súťaže v hasičskom útoku so zásahovými striekačkami 

v okrese Trenčín 

Dôvodová správa 

     Vzhľadom na finančnú situáciu hasičských zborov a postupný úpadok záujmu 

ľudí o súťaženie v ligových súťažiach z dôvodu neschopnosti konkurovať 

materiálovému a technickému vybaveniu zborov pôsobiacich napr. v Moravsko-

Slovenskej lige, pracovné rokovanie DHZ okresu Trenčín, konané dňa 1.2.2013 

v Soblahove schválilo nasledovné  podmienky pohárových súťaží v okrese Trenčín 

od roku 2013 nasledovne: 

 

Požiarny útok 

Disciplína požiarny útok môže byť vykonávaná na rovnej ploche, ktorá má požadované rozmery a 

trávnatý, zemitý, asfaltový, tartanový, škvárový alebo antukový povrch.  

Náradie pre požiarny útok: 

1 ks čerpadlo  PPS 12 zásahová bez  úprav, s funkčnou vývevou (dodá usporiadateľ) 
2 ks savice 2,5 m , priemer 110 mm - spojky so závitom (alebo 4 ks savice 1.6 m, priemer 110 mm, po 
2 diely spojené) – povoľuje sa použitie redukcie sacieho hrdla na SPORT savice – dodá usporiadateľ 
1 ks sací kôš priemer 110 mm so spätným ventilom bez úprav, 
2 ks hadice B priemer 75 mm, dĺžka 20 m, + - 1m, šírka hadice meraná na plocho musí byť minimálne 
79 mm 
1 ks rozdeľovač ventilový alebo guľový (s tromi podperami o maximalnej dlžke 60 mm) 
4 ks hadice C priemer 52 mm, dĺžka 20 m, + - 1m, šírka hadice meraná na plocho musí byť minimálne 
113 mm 
2 ks prúdnice C (s uzáverom, bez uzáveru), hubice priemer 12,5 (celokovové 40-50 cm dlhé) 
2 ks kľúče na spojky  

Je povolené používať poistky proti rozpojeniu polospojok.  

Je povolené použitie podložky ako značky na spojenie sacích hadíc max. rozmerov 50 x 50 
cm a ochrana ostrých hrán na nádrži s vodou. 

  

Vzdialenosti: 

- štartovacie čiary od stredu plošiny (základne):         - 10 m 

- čiara hranice striekania od stredu plošiny:                - 70 m 

- čelo tercov od hranice striekania:                            - 5 m 

- vzdialenosť medzi osami tercov:                              - 5 m 
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- čelo nádrže na vodu od okraja plošiny:                    - 4 m 

-ľavý bok nádrže umiestnený v predĺženej osi plošiny v smere 
bočného štartu 

  

Terč pre požiarny útok – skladá sa z oceľovej konštrukcie so štítom, nádržky a zo 
signalizačného zariadenia. Štít má rozmery 50 x 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 
nádržka s objemom 15 l. Terc musí signalizovať naplnenie 10 l vody do nádržky. Signalizácia 
môže byt mechanická alebo elektronická. 

Taktiež sa povoľuje použitie sklápacích tercov. 

Plošina pre motorovú striekačku a náradie má rozmery 2 m x 2 m a výšku do 10 cm. Môže 
byt  zhotovená z dreva alebo iného vhodného materiálu. 

Nádrž na vodu má tvar kvádra s výškou steny 0,8 m od povrchu dráhy, ale nie viac ako 0,9 m. 
Objem nádrže je minimálne 0,8 m3. Nádrž môže byt zhotovená z ľubovoľného materiálu. 

Motorová striekačka musí spĺňať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
Súťažiaci používajú vlastné náradie. Motorovú striekačku zabezpečí usporiadateľ pre všetky 
súťažné družstvá jednu. K použitiu SPORT savíc môže súťažné družstvo použiť redukciu na 
sacie hrdlo ( túto redukciu taktiež zabezpečí usporiadateľ). Súťažné družstvá musia pred 
otvorením súťaže, ak organizátor súťaže nerozhodne inak, predložiť náradie na kontrolu. 

 

 

Popis základne , rozmiestnenie náradia a vykonanie disciplíny: 

Základňu tvorí plošina alebo vyznačená plocha s rozmermi 2 x 2 metre.  

Veliteľ družstva privedie v zástupe 7 členné družstvo k stolíku hlavného rozhodcu disciplíny. 
V súlade s cvičebným poriadkom hasičov - poradový výcvik, podá hlásenie:" Pán hlavný 
rozhodca, veliteľ hasičského družstva zbormajster Horňák :-),hasičské družstvo Opatovce 
nastúpilo k plneniu disciplíny požiarny útok". Po prijatí hlásenia vydá hlavný rozhodca 
disciplíny pokyn k príprave základne. Na jej prípravu má PD čas maximálne 5 minút. Tento 
čas nesmie prekročiť. Pri nedodržaní času na prípravu musí PD odstúpiť a nie je v tomto 
pokuse hodnotené. Družstvo po ukončení prípravy nastúpi v ľubovoľnom poradí do radu za 
štartovú čiaru . Potom štartér vydá povel "POZOR" a následne pokyn k štartu a to hlasom 
"VPRED," píšťalkou, zástavkou alebo štartovacou pištoľou. Pri použití fotobunky sa môže 
družstvo po dohode s hlavným rozhodcom disciplíny odštartovať samé . Čerpadlo musí byť 
zavodnené od povelu "VPRED" do 90 sekúnd. Nesplnenie úlohy znamená neplatnosť pokusu. 
Po štarte požiarne družstvo stanoveným spôsobom (bez fyzickej pomoci veliteľa) vytvorí 
prívodné (sacie) dopravné vedenie a 2 útočné prúdy po 2 C. Použitie kľúčov je ľubovoľné. 
Umiestnenie kľúčov na spojky po skončení požiarneho útoku nie je predmetom bodového 
hodnotenia. Každý prúd môže striekať len na svoj terč a nie je povolené prúdy križovať.  
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Družstvo pri plnení disciplíny požiarny útok má k dispozícii najmenej 800 l vody. Nádrž na 
vodu sa počas plnenia disciplíny požiarny útok dopĺňa. Družstvo v pocte 7členov si pripraví 
na základňu na základňu všetko náradie potrebné na vykonanie požiarneho útoku (okrem 
motorovej striekačky – tú dodá usporiadateľ). Uloženie náradia na základni je ľubovoľné, 
nesmie však prečnievať cez okraj základne s výnimkou sacích hadíc, ktoré môžu prečnievať 
najviac 80 cm. Na fixovanie náradia nemôžu byt použité žiadne podpery, nepatriace medzi 
náradie pre požiarny útok. Zuby polospojok a polospojky sa nemôžu vzájomne dotýkať, 
medzi zubami polospojok musí byť minimálna medzera na kontrolnú šablónu. Motorová 
striekačka sa v dobe prípravy na základni nesmie štartovať. Po ukončení doby prípravy na 
požiarny útok sa nesmie žiadny z členov súťažného družstva vrátiť na základňu a 
manipulovať s uloženým náradím. Štart kompletného družstva sa povoľuje zo zadnej alebo 
bočnej strany základne.  Po štarte vybehne súťažné družstvo zo štartovacej čiary, naštartuje 
motorovú striekačku, vykoná prívodné vedenie nasledovnou formou: 

- súťažiaci spoja savice naskrutkovaním na motorovú striekačku, spoja stredy savíc 
pričom šróbenie musí byť zoskrutkované,.  

- po spojení sacieho vedenia a naskrutkovaní sacieho koša sa tento ponorí do nádrže 
s vodou 

- sací kôš musí byt naskrutkovaný pred ponorením do nádrže a po vytiahnutí z nádrže 
nesmie odpadnúť 

- strojník následne zavodní čerpadlo, pričom použije vývevu 
 

Ďalej súťažné družstvo ľubovoľným spôsobom vytvorí dopravné vedenie, útočné prúdy a 
nastrieka do oboch tercov vodu. Požiarny útok sa považuje za skončený vtedy, ak obidva 
terče signalizujú ukončenie. Pri striekaní do tercov nesmie žiadny člen družstva prekročiť 
čiaru hranice striekania a prúdnica sa nesmie opierať o iného člena družstva. Požiarny útok 
musí byt ukončený do dvoch minút po štarte. Po ukončení pokusu môžu súťažiaci prívodné 
vedenie rozpojiť iba na pokyn rozhodcu.  

Hodnotenie požiarneho útoku - trestné body 

- ak nie je sací kôš naskrutkovaný pred vložením do vodného zdroja alebo po ukončení útoku 
odpadne- 10 bodov 
- ak člen družstva pri prúdnici prešliapne nástrekovú čiaru (za každý prípad)- 5 bodov 
- za nesprávne zoskrutkovanie šróbenia savíc- 5 bodov 

Pokus pri požiarnom útoku je neplatný 

- ak družstvo podľa časového plánu nenastúpi po vyzvaní k plneniu disciplíny, 
- ak veliteľ PD pri plnení disciplíny fyzicky pomáha (činnosť družstva môže hlasom 
usmerňovať), 
- ak prišlo pri striekaní na terče ku kríženiu prúdov 
- po dvoch chybných štartoch 
- ak je ponorený sací kôš do nádrže z vodou ešte pred zoskrutkovaním kompletného sacieho 
(prívodného ) vedenia, 
- ak nie je zavodnené čerpadlo do 90 sekúnd od povelu "VPRED" 
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 Všeobecné pokyny 

Postupnosť vykonávania  disciplíny súťaže je určená programom - rozpisom súťaže. Poradie 
družstva sa určuje žrebovaním. Žrebovanie poradia družstiev vykonáva vedenie súťaže -
usporiadateľ. Usporiadateľ má vymedzené právo stanoviť si poradie štartu vlastných 
(domácich) družstiev. 

Každý člen hasičského družstva prihlásený do súťaže musí poznať obsah súťažného poriadku 
a propozícií na príslušnú súťaž. Musí sa riadiť ich obsahom ako aj ďalšími pokynmi členov 
vedenia súťaže. Súťažiaci nesmie požívať alkoholické nápoje a stimulujúce prostriedky pred 
súťažou a v jej priebehu. Po zistení ich požitia bude zo súťaže vylúčený. Súťažiaci je povinný 
včas sa dostaviť na štart vo výstroji a výzbroji, ktorý je stanovený súťažným poriadkom a 
propozíciami súťaže. Ak sa včas nedostaví – jednotlivec alebo družstvo stráca nárok na daný 
pokus. 

Súťažiaci je povinný podrobiť sa všetkým rozhodnutiam rozhodcov a opatreniam 
usporiadateľov . Môže sa zdržiavať do štartu len v priestore, ktorý je určený usporiadateľom a 
po skončení svojho pokusu musí opustiť priestor plnenia disciplíny. 

Súťažiaci jednotlivec a družstvo môže byt vylúčené zo súťaže, ak počas súťaže použije iné 
náradie ako to, ktoré bolo organizátorom súťaže skontrolované . 

  Výstroj súťažiacich 

K plneniu disciplín a do všetkých nástupových tvarov nastupujú hasičské družstvá a 
jednotlivci ustrojení jednotne. 

Odev súťažiacich musí byt čistý, upravený a nosený tak, aby nevzbudzoval pohoršenie 
Odporúčaná je pracovná rovnošata UBO. Povoľuje sa taktiež  pracovný odev- nohavice 
a blúza. Nie je povolený športový odev. Obuv je stanovená pracovná, resp. zásahová. 
Zakázaná je obuv športová, vrátane tenisiek a kopačiek ! 

Výnimka pre kategóriu žien a dorasteniek 

V týchto kategóriách sa povoľuje športový odev, pričom spodný diel odevu musí zakrývať 
lýtka a vrchný diel musí prekrývať lakte. Obuv súťažiacich ( v kategórii ženy a dorastenky) je 
určená na ochranu a spevnenie nôh, ako aj na pevný záber na dráhe. Nie je povolené používať 
obuv s kovovými hrotmi alebo kefkami. Tenisky sú povolené! 

Na ochranu hlavy musí súťažiaci používať ochrannú prilbu, spĺňajúcu podmienky bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci (platí pre všetky kategórie). 

Pri plnení disciplín súťaže súťažiaci musí používať ľahký služobný alebo bojový opasok 
umiestnený na vrchnej časti odevu (platí pre všetky kategórie). 

  

Organizátor súťaže môže rozhodnúť o tom, že nebude vykonávať technickú kontrolu náradia 
pred súťažou, ale bude vykonávať náhodnú kontrolu maximálne do 10 – tich minút po 
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ukončení pokusu. Ak náradie nebude zodpovedať parametrom uvedeným v tomto súťažnom 
poriadku, družstvu pokus nebude uznaný. 

 Vylúčenie zo súťaže 

Hasičské družstvo môže byt okamžite vylúčené zo súťaže: 

- Ak sa členovia družstva nedôstojne správali voči rozhodcom a 
členom vedenia súťaže 

- Ak sú členovia družstva pod vplyvom alkoholu , iných 
omamných látok alebo povzbudzujúcich prostriedkov 

- Ak družstvo použilo iné náradie alebo náradie dodatočne 
upravilo po vykonaní technickej kontroly 

- Ak družstvo úmyselne poškodzuje náradie, výzbroj a výstroj 

- Ak sa zistí, že súťažiaci štartoval za dve súťažné družstvá 

 Hodnotenie súťaže 

Hodnotenie tvorí súčet dosiahnutého času v sekundách a prípadné trestné body. V súčte 
bodov jedna sekunda a jeden trestný bod predstavuje jeden bod, čo určuje poradie v 
disciplíne, ale aj celkové hodnotenie v súťaži. Víťazom sa stáva súťažné družstvo alebo 
jednotlivec, ktorí dosiahli najnižší súčet bodov. 

 Bezpečnosť pri práci 

Všetci účastníci súťaží  sú povinní dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
používať predpísaný výzbroj a výstroj. Je prísne zakázané požívanie alkoholických nápojov, 
drog a iných nepovolených podporných prostriedkov, ohrozujúcich bezpečnosť pri práci a to 
pred súťažou i v celom jej priebehu. Pri porušení tohto zákazu môže byt jednotlivec, ale aj 
súťažné družstvo zo súťaže vylúčené bez hodnotenia. 

Účastníci súťaže štartujú na vlastnú zodpovednosť.Organizátor súťaže zabezpečí 
zdravotnícky dozor a hotovostné vozidlo na prevoz v prípade zranenia súťažiacich. 

Poplatok – štartovné 

Každé štartovné družstvo  v rámci prezentácie uhradí poplatok vo výške 7 EUR 
usporiadateľovi. Usporiadateľ z tejto sumy odvádza 3 EURÁ za každé odštartované družstvo 
dobrovoľnému hasičskému zboru, ktorý poskytol motorovú striekačku. Suma 4 EURÁ 
zostáva usporiadateľovi. 

Ocenenia  

Ocenenie súťažiacich sa poskytuje vo forme vecných darov (pohár , diplom a pod.). Odmena 
vo forme finančného daru je výhradne na rozhodnutí usporiadateľa. 
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Spracoval: Mgr. Ján Sivák – predseda výcvikového štábu OV DPO Trenčín 

Kontakt: jan.sivak@centrum.sk; mobil: 0905 851031 

Tieto smernice schválilo dňa 1.2.2013 pracovné rokovanie v zložení DHZ: 
Motešice 
Tr. Jastrabie 
Opatová 
Tr. Teplá 
Kubrica 
Závrská 
Záblatie 
Chocholná  
Neporadza 
Soblahov 
 
 


