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ÚPRAVA ZÁKLADNÉHO PREDPISU č. 4/2010 
 

PRAVIDLÁ PORIADANIA HASIČSKÝCH SÚŤAŽÍ 
ZARADENÝCH DO  

SLOVENSKO – MORAVSKEJ HASIČSKEJ LIGY (SMHL) 
 

 
1. SMHL je seriál dopredu dohodnutých hasičských súťaží v roku, v kategórii muži a ženy. 

Prihlásiť sa môže ktorékoľvek družstvo zo Slovenskej a Českej republiky, ktoré zaplatí 
štartovné 50,-€, najneskôr však do konca prvého kola ročného seriálu SMHL. Pokiaľ sa 
počas už prebiehajúceho ročníka  a ukončení prvého kola prihlási a zaplatí štartovné do 
SMHL ďalšie súťažne družstvo, body do konečného poradia sa mu zarátajú od daného kola. 
Hasičský zbor, ktorého súťaž je zaradená do seriálu SMHL, je povinný okrem štartovného 
zaplatiť aj poplatok 50,-€ za usporiadanie súťaže. V SMHL sa súťaží o putovný pohár 
SMHL, poháre na prvom až treťom mieste, finančné odmeny v kategórii muži – 1.až 
6.miesto a v kategórii ženy – 1.až 3. miesto v konečnom poradí. Výšku odmeny určí 
každoročne Výbor SMHL.    
 

 
2. Pred konaním každého kola si musí výbor SMHL zvoliť delegáta, ktorý pred začiatkom 

súťaže skontroluje pripravenosť trate, dodržanie pravidiel SMHL o čom spíšu protokol 
podľa prílohy č.3. Tento protokol je povinný si pripraviť usporiadateľ súťaže. 
V nevyhnutnom prípade, (meškanie delegáta pred začiatkom súťaže), musia kontrolu 
a zápis urobiť dvaja velitelia súťažných družstiev SMHL nie z domáceho zboru, ktorí 
dozorujú súťaž až do príchodu delegáta. Delegát SMHL musí vyžadovať od usporiadateľa 
dodržanie pravidiel SMHL pred a počas súťaže. Pokiaľ musí delegát opustiť súťaž ešte pred 
jej skončením, poverí veliteľa súťaže, ktorý zabezpečí túto kontrolu prostredníctvom dvoch 
veliteľov družstiev SMHL. V prípade nespísania protokolu a nedodržania pravidiel, sa 
súťaž stáva neregulárnou, o čom po porade rozhodne výbor SMHL. Za konečné a 
právoplatné rozhodnutie musia hlasovať minimálne traja členovia výboru. Výsledky takejto 
súťaže sa do konečného poradia SMHL nezapočítavajú. 

   
 

3.  Z jednotlivých súťaží získa družstvo body na základe lepšieho umiestnenia. Víťazom 
ročníka sa stáva družstvo s najvyšším počtom bodov. V prípade rovnosti bodov o lepšom 
umiestnení družstva rozhoduje vyšší počet získaných prvých miest v jednotlivých kolách 
prípadne druhých, tretích .... miest. 

 
 

4. Pokiaľ nastúpi v ktoromkoľvek kole viac družstiev z jedného zboru, musí vedúci 
kolektívov toto nahlásiť delegátovi súťaže a veliteľovi súťaže, ktorý zabezpečí, aby 
súťažiaci jednotlivci nemohli štartovať v oboch družstvách, s výnimkou podľa bodu 7 
Základného predpisu, najneskôr však pred štartom prvého družstva! Pri nedodržaní tejto 
podmienky nebudú týmto družstvám pridelené prípadné body za umiestnenie v danom kole. 

 
 
5. V prípade rovnosti časov dvoch a viacerých družstiev v jednom kole, pripočíta sa všetkým 

rovnaký počet bodov s tým, že ďalšie družstvo získa taký počet bodov, ktorý odpovedá 
nižšiemu umiestneniu. Príklad : kategória muži: dve prvé družstvá budú mať rovnaký čas, 
obom sa pridelí 20 bodov,17 bodov sa vynechá a nasleduje 15 bodov atď. V prípade 
nejasností v počte získaných bodov je povinný veliteľ družstva uplatniť vo výbore SMHL 
vysvetlenie, o ktoré môže požiadať najneskôr pred začiatkom ďalšieho kola. 
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6.   Usporiadateľ každého kola súťaže je povinný zaistiť elektronickú časomieru, 
merajúcu na dve desatinné miesta. Časomiera musí merať zostreknutie ľavého aj pravého 
terča. Terče odstavujúce časomieru musia mať rozmery minimálne 50 x 50 cm a dieru 
s priemerom 5 cm. Výška stredu diery musí byť 160 cm nad rovinou dráhy. Kontrola a 
funkčnosť časomiery sa musí urobiť pred štartom prvého družstva za účasti minimálne 
jedného člena výboru SMHL, popr. dvoch veliteľov podľa bodu 2. tohto predpisu, veliteľa 
súťaže a jedného veliteľa, nie z domáceho zboru. V prípade zlyhania časomiery počas 
pokusu družstva, má toto družstvo možnosť opakovať svoj útok. Ak sa však časomiera 
pokazí počas súťaže natrvalo a iné meranie by mohlo ovplyvniť už odštartované 
a pripravujúce sa družstvá, nebudú výsledky takéhoto kola bodovo započítavané do celého 
seriálu SMHL. Počas prípravy, štartu a útoku domáceho zboru musí kontrolovať terče 
základňu a časomieru delegát súťaže popr. člen výboru SMHL a ním poverení zástupcovia, 
nie z domáceho zboru.  

 
 
 

7.   Počas súťaže je povolená výmena jedného súťažiaceho z iného družstva. Tento však môže 
štartovať len 2 krát za súťaž a to za svoje družstvo, jedno doplniť, a vždy musí štartovať 
v drese vlastného družstva. Súťažné družstvo SMHL si môže počas sezóny požičať 
súťažiaceho z iného družstva maximálne 5 krát za sezónu a do pokladne SMHL musí 
odviesť poplatok 5 €. Velitelia družstiev, ktorý si požičiavajú tohto súťažiaceho sú povinní 
nahlásiť zmenu veliteľovi súťaže, ktorému pred štartom, zaplatia poplatok a odovzdajú mu 
vypísaný prestupový lístok určený na túto výmenu, viď príloha č.2. Pokiaľ niektoré 
družstvá porušia toto ustanovenie, nebudú hodnotené a v danom kole sa im pridelí 0 bodov. 
Prestupové lístky je povinný zabezpečiť usporiadateľ v dostatočnom množstve a po 
skončení kola ich odovzdať delegátovi.  

 
 
 

8. Na stretnutí na konci sezóny Snem SMHL vyberie (tajným hlasovaním) jednu súťaž, 
ktorej poriadateľ sa v aktuálnom ročníku nemôže uchádzať o zaradenie svojej súťaže do 
SMHL. 

 
 
 

9. O zaradení svojej súťaže do SMHL sa môže uchádzať ten zbor, ktorého družstvo 
absolvovalo v predchádzajúcom ročníku minimálne 10 súťaží zaradených do SMHL.V 
prípade viacerých kandidátov na poriadanie súťaže zaradenej do SMHL, rozhoduje väčší 
počet štartov v predchádzajúcom ročníku a vlastná prezentácia svojej súťaže. O zaradení 
súťaže rozhodnú delegáti Snemu SMHL pred začiatkom sezóny.                                                                 
Tak isto družstvo, ktorého súťaž je zaradená do SMHL, musí počas sezóny absolvovať 
min.10 súťaží zaradených do SMHL okrem vlastnej súťaže, inak sa jeho súťaž v budúcom 
ročníku vyradí zo seriálu SMHL. 

 
 
 

10. Výsledky jednotlivých kôl je poriadateľ povinný poslať na predpísanom tlačive viď príloha 
č.1 najneskôr do stredy nasledujúceho týždňa na e-mailovú adresu: výsledky@smhl.eu 
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11. Všetky družstvá sa zaväzujú, že budú rešpektovať predpis č.4/2010 a pravidlá 
jednotlivých kôl. Jednotlivé pravidlá musia platiť v nasledujúcich bodoch: 

 
a) štartovanie je povolené pomocou štartovacej pištole, alebo fotobunky. V prípade 

použitia oboch spôsobov, zopnúť časomieru môže len jedno zariadenie. Pri použití 
štartovacej pištole musia byť povely na štarte: "Na miesto pripravte sa", "Pozor" a 
do dvoch sekúnd výstrel. 

b) základňa musí mať výšku 10 cm, povrch okolo základne musí byť spevnený, 
poprípade vykobercovaný, aby bola zachovaná regulárnosť pre všetky súťažné 
družstvá. Vo vzdialenosti 4m od základne je umiestnená nádrž na vodu, ktorej bočná 
hrana je umiestnená v osi základne. 

c) pokiaľ to dovoľujú technické podmienky trate, usporiadateľ je povinný umiestniť 
štartovaciu čiaru 10 m od stredu základne  

d) savice nesmú presahovať základňu o viac ako tretinu svojej dĺžky, musia mať min.2,5 
neprerušeného závitu. Začiatok závitu na šróbení savica – koš, nesmie byť ďalej ako 
25 mm od začiatku savice a celková dĺžka koncovky od límca po koniec savice 
nesmie byť viac ako 40 mm. 

e) sací kôš musí mať funkčnú klapku, ovládanú z vonkajšej strany koša a musí mať 
krycie sito s veľkosťou oka max. 25 mm2 t.j.(5x5 mm). Na sacom koši nesmie byť 
použitá poistka proti rozpojeniu.  

f) kôš musí byť našróbovaný pred ponorením do nádrže aj po jeho vytiahnutí. 
g) sacie vedenie musí byť do ukončenia útoku zošróbované.  
h) hadica B môže byť vyskladaná na rám stroja. 
i) vzdialenosť medzi ozubcami polospojok musí byť na vloženie papiera. 
j) prúdnica, s priemerom výstrekovej hubice 12,5 mm /plus, mínus 0,1 mm/,  sa môže 

pri zostreku, alebo nástreku terčov opierať o zem 
k) nástreková čiara je nedotknuteľná pred aj pri nástreku 
l) dĺžka trate od stredu základne po nástrekovú čiaru musí mať dĺžku pri útoku na 2B, 

4C - 70 m a pri útoku na 3B, 4C - 90 m. Vzdialenosť od nástrekovej čiary po terče 
a medzi otvormi terčov musí byť 5 metrov. Stred medzi terčmi musí byť v kolmici na 
stred základne.   

m) súťaže zaradené do SMHL budú mať len jedno kolo, v ktorom sa rozdajú ceny, 
poháre a pridelia body za umiestnenie. 

n) výška steny nádrže na vodu musí byť 80 – 82 cm, šírka 100 cm /plus, mínus 5 cm/ a 
objem vody v nádrži min. 1 000 litrov. 

o) pokiaľ v priebehu súťaže do 15. min. nenastúpi na prípravu základne žiadne súťažné 
družstvo    veliteľ súťaže po dohovore s delegátom kola ukončí súťaž a vyhodnotí ju 
podľa dovtedy dosiahnutých výsledkov. 

 
 
 

12. Pred štartom zabezpečí usporiadateľ fotosnímku každého družstva na štartovej čiare. 
Taktiež je povinný vytvoriť technickú kontrolu   použitého náradia na útok podľa  bodu 
11. odsekov d,e,j tohto predpisu vo vyhradenom priestore. Pri kontrole výstrekovej hubice 
si pripravený kaliber do prúdnice vkladá sám prúdar popr. veliteľ družstva. Usporiadateľ 
zabezpečí aj technických rozhodcov, ktorý majú vo vyhradenom priestore za úlohu zmerať 
dĺžku jednej náhodne vybranej hadice. Povolená dĺžka hadice je 20 ± 1m vrátane 
polospojok. Pri nezabezpečení kontroly usporiadateľom, nebudú výsledky takéhoto kola 
bodovo započítavané do celého seriálu SMHL. 
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13. Protesty: Pokiaľ nie je veliteľ družstva spokojný s posúdením podaného protestu veliteľom 
súťaže, môže podať odvolanie za nedodržanie pravidiel SMHL výboru SMHL. Tento je 
povinný protestom sa zaoberať, použiť všetky dostupné prostriedky k správnemu posúdeniu 
podaného protestu a rozhodnúť, hlasovaním, obdobným spôsobom ako v bode 2. tohto 
predpisu, najneskôr do skončenia daného kola. Výsledok rozhodnutia musí byť zverejnený 
verejne. Rozhodnutie výboru SMHL je pre dané súťažné družstvo a usporiadateľa záväzné. 
Pri nerešpektovaní rozhodnutia výboru SMHL usporiadateľom sa jeho súťaž v budúcom 
ročníku vyradí zo seriálu SMHL. Tým sa však neruší bod č.9 týchto pravidiel. Podaním 
protestu musí družstvo zložiť zálohu 5,-€ do rúk členov výboru SMHL, ktorá sa pri 
kladnom vybavení protestu vráti.  

 
 

14.  Kľúč pre pridelenie bodov pre mužskú kategóriu: 
 
1.miesto.........20 bodov                      10.miesto............................................5 bodov 
2.miesto.........17 bodov                      11.miesto............................................4 body 
3.miesto.........15 bodov                      12.miesto............................................3 body 
4.miesto.........13 bodov                      Každý ďalší dokončený útok.............2 body 
5.miesto.........11 bodov                      Účasť prihláseného družstva..............1 bod     
6.miesto...........9 bodov                      Neúčasť družstva................................0 bodov 
7.miesto...........8 bodov 
8.miesto...........7 bodov 
9.miesto...........6 bodov 
 
 

   Kľúč pre pridelenie bodov pre ženskú kategóriu: 
          
         1.miesto..........15 bodov                     8.miesto...............................................5 bodov 
         2.miesto..........13 bodov                     9.miesto...............................................4 body 
         3.miesto..........11 bodov                    10.miesto..............................................3 body 
         4.miesto............9 bodov                    Každý ďalší dokončený útok...............2 body 
         5.miesto............8 bodov                    Účasť prihláseného družstva................1 bod 
         6.miesto............7 bodov                    Neúčasť družstva..................................0 bodov 
         7.miesto............6 bodov 

 
 
 

Základný predpis č. 4/2010 bol schválený Snemom SMHL dňa 6.novemba 2010 
v Poriadí. Predpis nadobúda účinnosť dňom schválenia a ruší Základný predpis 
č. 3/2010. 
Úprava Základného predpisu č. 4/2010 bola schválená Snemom SMHL 
23.apríla 2011 v Dohňanoch. 
 
 
Dohňany 
23. apríla 2011                                                            ....................................                    
                                                     Ing. Jozef Škorvánek  
                                                                                                                                                                            predseda SMHL 
 

 
 
 


