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Pokyny pre poriadateľov 
súťaží zaradených do 17. ročníka Slovensko – moravskej 

hasičskej ligy (SMHL). 

Povinnosti usporiadateľa vyplývajúce z pravidiel SMHL 

(Základného predpisu č. 9/2019): 

• dodržanie podmienok pre usporiadateľa súťaže podľa bodu 10 Základného 

predpisu č. 9/2019, 

• zabezpečiť doporučenú ústroj rozhodcov počas celej súťaže  - pracovná 

alebo spoločenská rovnošata – jednoznačne odlišujúca zbor rozhodcov od ostatných 

účastníkov súťaže, 

• pripraviť si Protokol o kontrole pripravenosti trate a Prestupové lístky v dostatočnom 

množstve. 

Povinnosti usporiadateľa vyplývajúce zo sponzorských dohôd a zmlúv 

uzavretých na tok 2019 

• zabezpečiť predaj produktov spoločnosti Budiš na všetkých súťažiach SMHL 2019 

(nie je predpísané množstvo predaných produktov!) podľa prílohy č. 1, 

• zabezpečiť umiestnenie reklamných predmetov SMHL a jej partnerov v roku 2019 

v mieste konania súťaže na viditeľnom mieste, 

• zabezpečiť min. 2x počas súťaže vyhlásenie partnerov SMHL 2019 prostredníctvom 

komentátora súťaže. 

Ďalšie povinnosti usporiadateľa 

• od usporiadateľa predchádzajúcej súťaže SMHL prevziať reklamné predmety SMHL 

a jej partnerov a po skončení súťaže ich čisté a bez poškodenia odovzdať 

usporiadateľovi nasledujúcej súťaže SMHL. Zoznam reklamných predmetov SMHL 

a jej partnerov nájdete na webe SMHL v sekcii Dokumenty – Pre poriadateľov. 

• od usporiadateľa predchádzajúcej súťaže SMHL prevziať kalibračné zariadenie 

na overenie sily, ktorú je potrebné prekonať k zopnutiu časomieru a po skončení 

súťaže ho čisté a bez poškodenia odovzdať usporiadateľovi nasledujúcej súťaže 

SMHL, 

• v prípade, ak o to niektorý z partnerov SMHL 2019 požiada, umožniť mu na súťaži 

prezentáciu svojich produktov a služieb. 
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Príloha 1 

Zoznam produktov spoločnosti Budiš, ktorých predaj je povinný zabezpečiť 

každý usporiadateľ súťaže zaradenej do SMHL v roku 2019 

• 0,6L PET Budiš perlivá (odporúčaná cena 1,- €) 

• 0,6L PET Budiš jemne perlivá (odporúčaná cena 1,- €) 

• 0,6L PET Budiš červený pomaranč farebný (odporúčaná cena 1 - 1.30,- €) 

• 0,5L PET Lokálka (odporúčaná cena 1,- €) 

• 0,5L Čapovaná Lokálka (odporúčaný produkt) (odporúčaná cena 1,- €) 

Všetok tovar je možné objednať z ktoréhokoľvek skladu na Slovensku, ktorý má v ponuke 

produkty spoločnosti Budiš. 

V prípade potreby a otázok je možné kontaktovať kontaktné osoby, najneskôr však 10 dní 

pred konaním súťaže. 

KONTAKTNÉ OSOBY 

MENO  TELEFONICKÝ KONTAKT E-MAIL 

Richard Davidek +421 905 479 638 richard.davidek@stn-direct.sk 


