
  

  

                Okresný výbor dobrovoľnej požiarnej ochrany Rimavská Sobota 

 

                Okresný výbor dobrovoľnej požiarnej ochrany Rožňava  

 

                Okresný výbor dobrovoľnej požiarnej ochrany Revúca 

 
..................................................................................................................................................................... .................................... 

 

Súťaţný poriadok hasičských druţstiev  

okresov Rimavskej Soboty, Roţňavy , Revúcej a ďalších 

vrátane medzinárodnej účasti  v súťaţi o „Gemerský pohár“   
 

Článok 1  

 

V záujme jednotného postupu vykonávania súťaţe o „Gemerský pohár“ hasičských druţstiev 

dobrovoľných  hasičských zborov, vydávajú Okresné výbory dobrovoľnej poţiarnej ochrany 

(ďalej len OV DPO ) v Rimavskej Sobote, Roţňavy a Revúcej  súťaţný poriadok. 

 

Súťaţný poriadok upravuje: 

a/ zásady organizovania súťaţe o „Gemerský pohár“ 

b/ popis disciplín súťaţe, technické podmienky ako aj pravidlá a spôsob ich vykonávania 

c/ technické podmienky merania a hodnotenia dosiahnutých výsledkov 

 

 

 

DRUHÁ ČASŤ - ZÁSADY ORGANIZOVANIA SÚŤAŢE 

 

Článok 2 - Zásady organizovania súťaže 

 

Súťaţ sa organizuje v disciplíne  poţiarny útok s vodou. 

 

Článok 3 - Podmienky účasti, kategórie, veková hranica 
 

Na základe nominácie postupujú kolektívy v kategórii : 

Muţi – 4 

Ţeny – 1 

Dorastenci – 1 

Dorastenky – 1 

   

Súťaţí podľa tohto súťaţného poriadku sa môţu zúčastniť hasičské druţstvá dobrovoľných 

hasičských zborov, pri rešpektovaní dobrého zdravotného stavu, čo kaţdý súťaţiaci potvrdí 

svojím podpisom na prihláške. 

 

Zmiešané súťaţné druţstvá sa evidujú v kategórii muţov a dorastencov.  

V kategórii ţien i muţov musia pretekári ku dňu súťaţe dovŕšiť vek 16 rokov.  

V kategórii dorastencov i dorasteniek musia pretekári ku dňu súťaţe dovŕšiť vek 16 rokov 

a nesmú prekročiť vek 18 rokov. 

 



  

  

Členovia súťaţného druţstva musia svoj vek pri prezentácii dokladovať preukazom 

totoţnosti. 

 

Súťaţiaci môţe na súťaţi štartovať iba za jedno  hasičské druţstvo 

 

Článok 4 - Úlohy organizátora súťaže 

 

Za prípravu a priebeh súťaţe zodpovedá jej organizátor. 

Organizátor zabezpečuje najmä: 

- vyhovujúci štadión alebo iný vhodný priestor 

- meranie dosiahnutých časov /elektronickou časomierou alebo stopkami/ 

- menovanie vedenia súťaţe a rozhodcov 

- zdravotnícku sluţbu 

- spojenie pre vedenie súťaţe, komisie a rozhodcov ako aj poskytovanie ďalších informácií 

- vyhlásenie výsledkov súťaţe 

  

TRETIA ČASŤ - ORGANIZACNÉ ZABEZPECENIE SÚŤAŢÍ 

 

Článok 5 - Vedenie súťaže 

 

Organizačnú prípravu a priebeh súťaţe riadi vedenie súťaţe a zriadené komisie. 

Vedenie súťaţe menuje organizátor súťaţe príslušný (OV DPO)  a tvorí ho veliteľ súťaţe, 

tajomník súťaţe, hlavný rozhodca súťaţe.. 

 

Podľa rozsahu súťaţe sa zriaďujú tieto komisie: 

- organizačná , zloţená z predsedov OV DPO, Rimavská Sobota, Roţňava a Revúca 

- sčítacia, zloţená z tajomníkov OV DPO, Rimavská Sobota, Roţňava a Revúca 

- technická , zloţená z poriadajúceho  OV DPO, 

- materiálno technického zabezpečenia, zloţená z poriadajúceho  OV DPO 

- propagačná, zloţená z poriadajúceho  OV DPO. 

  

. 

Článok 6 - Veliteľ súťaže 

 

Veliteľ súťaţe je zodpovedný za prípravu a priebeh súťaţe, riadi jej priebeh po stránke 

organizačnej a zodpovedá za dodrţanie stanoveného časového rozpisu. 

Veliteľ súťaţe najmä: 

- zvoláva zasadnutie vedenia súťaţe, 

- usmerňuje prácu vedenia súťaţe a rieši prípadné nedostatky , 

- spravidla velí zúčastneným jednotkám pri otvorení a ukončení súťaţe 

- určuje veliteľov nástupných tvarov počas slávnostného otvorenia a ukončenia súťaţe 

- zabezpečuje vyrozumenie vedúcich súťaţných druţstiev o prípadných zmenách programu 

súťaţe 

- zabezpečuje v súčinnosti s tajomníkom súťaţe a hlavným rozhodcom vyţrebovanie súťaţe 

a zvoláva porady vedúcich súťaţných druţstiev 

- rieši ako člen odvolacej komisie podané protesty 

- overuje svojím podpisom zápisy o výsledkoch súťaţe. 

 

 

 



  

  

Článok 7 - Tajomník súťaže 

 

Tajomník súťaţe je podriadený veliteľovi súťaţe. 

Tajomník súťaţe najmä: 

- vyhotovuje zápisy zo zasadnutia vedenia súťaţe 

- vedie dokumentáciu o celkovej príprave súťaţe, prijíma a vybavuje korešpondenciu 

týkajúcu sa súťaţe vrátane spracovania pozvánok 

- predkladá návrhy na ocenenie víťazov, vrátane spracovania návrhu diplomov 

- vypracúva na základe podkladov jednotlivých komisií organizačné pokyny pre účastníkov 

súťaţe 

- zabezpečuje v súčinnosti s veliteľom súťaţe a hlavným rozhodcom vyţrebovanie súťaţe 

- vypracúva po ukončení súťaţe jej komplexné vyhodnotenie vrátane návrhu opatrení. 

 

Článok 8 - Hlavný rozhodca súťaže 

 

Hlavný rozhodca súťaţe je podriadený veliteľovi súťaţe. 

Hlavný rozhodca súťaţe najmä: 

- vypracúva plán plnenia súťaţných disciplín  

- predkladá návrh na zloţenie zboru rozhodcov, zabezpečuje ich inštruktáţ a zaradenie na 

disciplínu 

- zúčastňuje sa na poradách vedúcich druţstiev pred súťaţou a počas súťaţe 

- rozhoduje ako člen odvolacej komisie o podaných protestoch 

- zúčastňuje sa na ţrebovaní súťaţe 

- zabezpečuje prípadnú namatkovú kontrolu súťaţného náradia 

- zabezpečuje kontrolu a premeranie tratí 

- rozhoduje o mieste a čase opakovania pokusu, ktorý nariadil rozhodca disciplíny 

- rozhoduje o všetkých okolnostiach, ktoré sa vyskytnú v priebehu disciplín a ktoré pravidlá 

neupravujú 

- rozhoduje o spôsobe kontroly totoţnosti súťaţiacich 

- dohliada na dodrţiavanie súťaţného poriadku a rozpisu súťaţe.  

Ak zistí, ţe rozhodnutie ktoréhokoľvek rozhodcu je v rozpore so súťaţným poriadkom tak, 

ţe môţe ovplyvniť výsledok disciplíny, môţe daného rozhodcu odvolať alebo preradiť na 

inú funkciu. 

 

Článok 9 - Vedúci organizačnej komisie 

 

Vedúci organizačnej komisie je podriadený veliteľovi súťaţe; riadi a zabezpečuje činnosť 

usporiadateľskej, spojovacej a dopravnej skupiny. 

 

Vedúci organizačnej komisie ďalej zabezpečuje 

- zdravotnícku sluţbu 

- scenár otvorenia súťaţe, ukončenia súťaţe a vyhlasovanie výsledkov súťaţe 

- vypísanie diplomov 

- hlásateľskú sluţbu na štadióne a informovanie o priebehu a o výsledkoch súťaţe. 

 

Článok 10 - Vedúci komisie materiálno-technického zabezpečenia 

 

Vedúci komisie materiálno-technického zabezpečenia je podriadený veliteľovi súťaţe.  

Vedúci komisie materiálno-technického zabezpečenia najmä: 



  

  

- stravovanie účastníkov súťaţe, prenájom štadióna a ďalšie poţiadavky po stránke 

materiálnej a finančnej, 

- v súčinnosti s tajomníkom súťaţe zabezpečuje ocenenie víťazov 

 

Článok 11 - Vedúci propagačnej komisie 

 

Vedúci propagačnej komisie je podriadený veliteľovi súťaţe. 

Vedúci propagačnej komisie najmä: 

- zabezpečuje výrobu propagačných materiálov súťaţe /plagáty, pozvánky, diplomy a pod./ 

- vypracúva a realizuje návrh propagácie súťaţe na štadióne, v mieste konania a v okolí 

- zabezpečuje vypracovanie informačných materiálov pre prostriedky masovej informácie o 

konaní, priebehu a výsledkoch súťaţe 

 

Článok 12 - Vedúci technickej komisie 

 

Vedúci technickej komisie je podriadený veliteľovi súťaţe. 

Vedúci technickej komisie najmä: 

- zodpovedá za správne rozmeranie dráh, za riadne označenie náradia  

- vykonáva v súčinnosti s hlavným rozhodcom technickú kontrolu náradia, ktoré si súťaţiaci 

priniesli so sebou 

- zabezpečuje všetky prostriedky na meranie a kontrolu náradia 

 

Článok 13 - Sčítacia komisia 

 

Sčítacia komisia je podriadená hlavnému rozhodcovi. Sčítacia komisia najmä: 

- pripravuje štartovacie listiny a všetky potrebné tlačiva na zaznamenávanie dosiahnutých 

časov 

- zaznamenáva do výsledkových listín dosiahnuté časy jednotlivých druţstiev a jednotlivcov 

- zostavuje poradie umiestnenia súťaţných druţstiev 

- informuje o priebeţných výsledkoch hlásateľa súťaţe 

Sčítacia komisia po ukončení kaţdej disciplíny predloţí zápis o výsledkoch na podpis 

rozhodcovi disciplíny a odovzdá ho hlavnému rozhodcovi. Po ukončení súťaţe predloţí 

výsledkovú listinu na podpis hlavnému rozhodcovi. 

 

Článok 14 - Odvolacia komisia 

 

Odvolacia komisia rozhoduje o všetkých protestoch, ktoré nevyrieši hlavný rozhodca 

disciplíny. Odvolaciu komisiu ustanovuje OV DPO RS, RV a RA, aby menovaní členovia 

boli prítomný. Tvoria ju minimálne traja členovia, v prípade vyššieho poctu musí byt počet 

jej členov vţdy nepárny. Ak nie je odvolacia komisia ustanovená, jej funkciu plní veliteľ 

súťaţe, hlavný rozhodca súťaţe a tajomník súťaţe. K objektívnosti posúdenia protestu môţu 

byt prizvané aj ďalšie osoby. 

 

Odvolacia komisia rozhoduje väčšinou hlasov. Pri hlasovaní sa cien odvolacej komisie 

nesmie zdrţať hlasovania. 

Rozhodnutie odvolacej komisie je konečne a nie je moţné proti nemu sa odvolať. Písomné 

rozhodnutie sa doručí veliteľovi druţstva, resp. jednotlivcovi, ktorý protest podal. 

 

 

 



  

  

Článok 15 - Prihlášky do súťaže 

 

Prihlášky do súťaţe sa podávajú písomne a musia byt opečiatkované zriaďovateľom alebo 

vysielajúcou organizáciou. Lehoty na podávanie prihlášok stanoví organizátor súťaţe.  

Podaním prihlášky sa druţstvo a súťaţiaci zaväzujú podrobiť všetkým poţiadavkám 

organizátora súťaţe a všetkým ustanoveniam tohto súťaţného poriadku. 

 

Článok 16 - Zrušenie alebo preloženie súťaže 

 

Ak sa nemôţe z akýchkoľvek dôvodov uskutočniť uţ vyhlásená súťaţ, organizátor súťaţe je 

povinný oznámiť jej zrušenie, preloţenie alebo akúkoľvek zmenu písomnou formou všetkým 

prihláseným a to spravidla najneskôr týţdeň pred jej predpokladaným konaním, v prípade 

nepriaznivého počasia minimálne jeden deň pred jej konaním. 

 

Pri odloţení súťaţe, jej preloţení alebo akejkoľvek zmene treba primerane predlţiť lehotu na 

podanie ďalších prihlášok, pôvodná prihláška môţe byt počas tejto lehoty odvolaná. 

 

Článok 17 - Protest a odvolanie 

 

Proti porušovaniu tohto súťaţného poriadku a vydaných propozícií je moţné podať protest 

pri dodrţaní týchto podmienok: 

- protest sa môţe dotýkať iba vlastného druţstva, resp. jednotlivca 

- protest podáva veliteľ súťaţného druţstva, v preteku jednotlivcov pretekár 

- protest sa podáva písomne hlavnému rozhodcovi disciplíny v čase do 10 minút od 

ukončenia pokusu 

- protest proti priebehu disciplíny rieši na mieste hlavný rozhodca disciplíny. Ak protest 

nemôţe vyriešiť, postúpi ho so svojím vyjadrením hlavnému rozhodcovi súťaţe, ktorý ho so 

svojím vyjadrením postúpi odvolacej komisii /čl. 14/, rozhodnutie ktorej je konečne 

- protest týkajúci sa celkového hodnotenia treba podať hlavnému rozhodcovi súťaţe do 10 

minút od zverejnenia výsledkov. Po oficiálnom vyhlásení výsledkov uţ nie je moţné podať 

protest 

- protest nie je moţné podať proti technickej chybe na vlastne technike, náradí a výstroji 

Tlačivo na podanie protestu je pred súťaţou k dispozícii u tajomníka súťaţe . 

S rozhodnutím o spôsobe riešenia protestu oboznámi ten, kto protest riešil písomne veliteľa 

súťaţného druţstva alebo jednotlivca, ktorý protest podal. 

 

Článok 18 – Súťažiaci 

 

Kaţdý člen hasičského druţstva prihlásený do súťaţe musí poznať obsah súťaţného 

poriadku a propozícií na príslušnú súťaţ. Musí sa riadiť ich obsahom ako aj ďalšími 

pokynmi členov vedenia súťaţe. Súťaţiaci nesmie poţívať alkoholické nápoje a stimulujúce 

prostriedky pred súťaţou a v jej priebehu. Po zistení ich poţitia bude zo súťaţe vylúčený. 

Súťaţiaci je povinný včas sa dostaviť na štart vo výstroji a výzbroji, ktorý je stanovený 

súťaţným poriadkom a propozíciami súťaţe. Ak sa včas nedostaví – jednotlivec alebo 

druţstvo stráca nárok na daný pokus. 

Súťaţiaci je povinný podrobiť sa všetkým rozhodnutiam rozhodcov a opatreniam 

usporiadateľov . Môţe sa zdrţiavať do štartu len v priestore, ktorý je určený usporiadateľom 

a po skončení svojho pokusu musí opustiť priestor plnenia disciplíny. 

Súťaţiaci jednotlivec a druţstvo môţe byt vylúčené zo súťaţe, ak počas súťaţe pouţije iné 

náradie ako to, ktoré bolo organizátorom súťaţe skontrolované a označené. 



  

  

 

Článok 19 - Výstroj súťažiacich 

 

K plneniu disciplín a do všetkých nástupových tvarov nastupujú hasičské druţstvá a 

jednotlivci ustrojení jednotne. 

Odev súťaţiacich musí byt čistý, upravený a nosený tak, aby nevzbudzoval pohoršenie. Musí 

byt zhotovený z látky, ktorá nie je priesvitná, aj keď je mokrá. Spodný diel odevu musí 

zakrývať lýtka a vrchný diel musí prekrývať ramená. 

Obuv súťaţiacich je určená na ochranu a spevnenie nôh, ako aj na pevný záber na dráhe. Nie 

je povolené pouţívať obuv s kovovými hrotmi alebo kefkami. 

Na ochranu hlavy musí súťaţiaci pouţívať ochrannú prilbu, spĺňajúcu podmienky 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Pri plnení disciplín súťaţe súťaţiaci musí pouţívať ľahký sluţobný alebo bojový opasok 

umiestnený na vrchnej časti odevu.. 

  

ŠTVRTÁ ČASŤ - POSTUP PLNENIA DISCIPLÍN, POPIS DRÁH A NÁRADIA 

 

Článok 20 - Všeobecné pokyny 

 

Postupnosť vykonávania jednotlivých disciplíny súťaţe je určená programom - rozpisom 

súťaţe. Poradie druţstva  sa určuje ţrebovaním. Ţrebovanie poradia druţstiev vykonávajú 

OV DPO RS, RV a RA na svojom pravidelnom zasadaní minimálne mesiac pred 

uskutočnením súťaţe. 

 

Článok 21 - Náradie na požiarny útok 

 

Náradie na poţiarny útok sa skladá z: 

- 1 ks prenosná motorová striekačka schváleného typu 

- 2 ks sacie hadice s dĺţkou 2,5 m, priemer 110 mm so skrutkovým spojením alebo 4 ks sacie 

hadice s dĺţkou 1,6 m a priemerom 110 mm so skrutkovým spojením spojené po dvoch 

dieloch 

- 1 ks sací kôš s priemerom 110 mm so spätnou klapkou alebo ventilom bez úprav 

- 1 ks rozdeľovač s ľubovoľnými ventilmi bez úprav 

- 2 ks hadíc B priemer 75 mm, izolovaných s dĺţkou 20 m /plus, mínus 1 m/, s minimálnou 

šírkou plochej hadice 113 mm 

- 4 ks hadíc C priemer 52 mm izolovaných s dĺţkou 20 m /plus, mínus 1 m/, s minimálnou 

šírkou plochej hadice 79 mm 

Hadice sa merajú voľne poloţené bez naťahovania. 

- 2 ks prúdnic C, priemer vstrekovej hubice 12,5 mm /plus, mínus 0,1 mm/, dĺţky 40 – 50 

cm, celokovové 

Je povolené pouţívať poistky proti rozpojeniu polo spojok. 

Je povolené pouţitie podloţky ako značky na spojenie sacích hadíc max. rozmerov 50 x 50 

cm a ochrana ostrých hrán na nádrţi s vodou. 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

Vzdialenosti: 

 

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

- čiara hranice striekania od stredu plošiny:                - 70 m 

- celo tercov od hranice striekania:                                - 5 m 

- vzdialenosť medzi osami tercov:                                 - 5 m 

- celo nádrţe na vodu od okraja plošiny:                       - 4 m 

- ľavý bok nádrţe umiestnený v predĺţenej osi plošiny v smere bočného štartu 

 

Terč pre poţiarny útok – skladá sa z oceľovej konštrukcie so štítom, so signalizačním 

zariadením. 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.. Signalizácia môţe byt mechanická 

alebo elektronická. 

 

Nádrţ na vodu má tvar kvádra s výškou steny 0,8 m od povrchu dráhy, ale nie viac ako 0,9 

m. Objem nádrţe je minimálne 800 litrov . Nádrţ môţe byt zhotovená z ľubovoľného 

materiálu.  

 

Motorová striekačka musí spĺňať poţiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Súťaţiaci pouţívajú vlastné náradie a motorové striekačky ak organizátor nerozhodne inak . 

Súťaţné druţstvá musia pred otvorením súťaţe, ak organizátor súťaţe nerozhodne inak, 

predloţiť náradie na kontrolu. 

 

Ak súťaţné druţstvo pouţije iné náradie ako to, ktoré bolo organizátorom súťaţe 

skontrolované a označené, bude diskvalifikované. 

 

Nedostatky, ktoré vznikli na motorovej striekačke a náradí, ktoré si prinieslo druţstvo 

nebudú pri podaní protestu uznané a neoprávňujú na opakovanie pokusu. 

Organizátor súťaţe môţe rozhodnúť o tom, ţe nebude vykonávať technickú kontrolu náradia 

pred súťaţou, ale bude vykonávať náhodnú kontrolu maximálne do 10 – tich minút po 

ukončení pokusu. Ak náradie nebude zodpovedať parametrom uvedeným v tomto súťaţnom 

poriadku, druţstvu pokus nebude uznaný. 

 

Článok 22 - Plnenie disciplíny požiarny útok 

 

Druţstvo pri plnení disciplíny poţiarny útok má k dispozícii najmenej 800 l vody. Nádrţ na 

vodu sa počas plnenia disciplíny poţiarny útok nedopĺňa. Druţstvo v pocte 7 členov si 

pripraví na základňu motorovú striekačku, napojí na ňu pretlakový ventil a taktieţ si pripraví 

na základňu všetko náradie potrebné na vykonanie poţiarneho útoku. Uloţenie náradia na 

základni je ľubovoľné, nesmie však prečnievať cez okraj základne s výnimkou sacích hadíc, 

ktoré môţu prečnievať najviac 80 cm a príslušenstva pretlakového ventilu. Na fixovanie 

náradia nemôţu byt pouţité ţiadne podpery, nepatriace medzi náradie pre poţiarny útok. 

Zuby polospojok a polospojky sa nemôţu vzájomne dotýkať, medzi zubami polospojok musí 

byt minimálna medzera na kontrolnú šablónu ( dodá organizátor 1mm hrubá). Motorová 

striekačka sa v dobe prípravy na základni nesmie štartovať. Po ukončení doby prípravy na 

poţiarny útok sa nesmie ţiadny z členov súťaţného druţstva vrátiť na základňu a 

manipulovať s uloţeným náradím. Štart kompletného druţstva je z  bočnej strany základne. 

Štart pokusu s motorovou striekačkou v chode je moţný ak to veliteľ oznámi rozhodcovi 

základne , ktorý vydá pokyn na naštartovanie striekačky pred uskutočnením pokusu.  Po 

štarte vybehne súťaţné druţstvo zo štartovacej čiary, naštartuje motorovú striekačku, vykoná 



  

  

prívodné vedenie – sací kôš musí byt naskrutkovaný pred ponorením do nádrţe a po 

vytiahnutí z nádrţe sa nesmie drţať. Ďalej súťaţné druţstvo ľubovoľným spôsobom vytvorí 

dopravné vedenie, útočné prúdy a nastrieka do oboch tercov vodu. Poţiarny útok sa 

povaţuje za skončený vtedy, ak obidva terce signalizujú ukončenie. Pri striekaní do tercov 

nesmie ţiadny člen druţstva prekročiť čiaru hranice striekania a prúdnica sa nesmie opierať 

o iného člena druţstva. Poţiarny útok musí byt ukončený do dvoch minút po štarte. Po 

ukončení pokusu môţu súťaţiaci prívodné vedenie rozpojiť iba na pokyn rozhodcu. Ak sa 

pri poţiarnom útoku zraní niektorý člen druţstva, môţe namiesto neho úlohu dokončiť 

ktorýkoľvek zo sedemčlenného druţstva. 

 

Článok 23 - Neplatnosť pokusu v disciplíne požiarny útok 

 

Pokus je neplatný ak: 

- pri poţiarnom útoku nie je pripravené náradie v rámci časového limitu 5 minút,  

- sací kôš nie je naskrutkovaný pred ponorením do nádrţe a po vytiahnutí z nádrţe 

- bol sací kôš po ponorení do nádrţe drţaný súťaţiacim alebo s ním súťaţiaci v nádrţi 

manipuloval 

- ak sacie hadice nie sú vzájomne spojené a sacia hadica nie je po ukončení pokusu 

naskrutkovaná na hrdlo stroja alebo bolo sacie vedenie rozpojené bez pokynu rozhodcu 

- je pri striekaní do tercov prúdnica opretá o iného člena súťaţného druţstva alebo ak pri 

striekaní do terča pomôţe druhý prúd 

- člen súťaţného druţstva prekročil pri striekaní do tercov hranicu striekania 

- ak pokus nie je ukončený do dvoch minút od štartu 

- ak náradie nebude zodpovedať parametrom uvedeným v tomto súťaţnom poriadku 

- po dvoch neplatných štartoch 

- pri fyzickej pomoci inej osoby ako je člen súťaţného druţstva. 

 

 

Článok 24 – Poistenie súťažiacich a zdravotná služba  

 

Poistenie súťaţiacich je celoplošné na základe poistenia DPO SR, súťaţné kolektívy musia 

predloţiť aktuálne prihlášky s pravdivými údajmi. 

 

Zdravotný dozor zabezpečí organizátor súťaţe priamo na mieste konania súťaţe. 

 

                

           

                                   ...............................                   .....................                  ....................... 

Okresný veliteľ:     OV DPO Rimavská Sobota    OV DPO Roţňava             OV DPO Revúca  

 

 

Schválené: v roku  2010 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

               Okresný výbor dobrovoľnej požiarnej ochrany Rimavská Sobota 

 

Okresný výbor dobrovoľnej požiarnej ochrany Rožňava 

 

              Okresný výbor dobrovoľnej požiarnej ochrany Revúca 
 

Hodnotenie hasičských druţstiev 

okresov  Rimavskej Soboty, Roţňavy, Revúcej 

a ďalších vrátane medzinárodnej účasti  v súťaţi o „Gemerský pohár“ 
 

1. V putovnom pohári budú hodnotené len hasičské druţstvá oficiálne nominované z okresov 

Rimavská Sobota, Roţňava a Revúca. 
 

2. Do hodnotenia z jednotlivých okresných organizácií dobrovoľnej poţiarnej ochrany sa 

započítavajú po jednom hasičskom druţstve v kategóriách dorastenky, dorastenci , ţeny 

a v kategórii muţov  štyri  hasičské druţstvá ( podľa umiestnenia). 
 

3. Víťazné hasičské druţstvá z kaţdej kategórie budú vyryté na podklad, ktorý je súčasťou 

putovného pohára. Vyrytie zabezpečí kaţdoročne do 1. mesiaca po ukončení súťaţe 

usporiadateľský OV DPO. 
 

4.   Vo všetkých kategóriách bude hodnotenie nasledovné . 

1.  miesto 10 bodov 

2.  miesto   9 bodov 

3.  miesto   8 bodov 

4.  miesto   7 bodov 

5.  miesto   6 bodov 

6.  miesto   5 bodov 

7.  miesto   4 body 

8.  miesto   3 body 

9.  miesto   2 body 

10.  miesto   1 bod 

11.  miesto    bez bodu  
 

Za neúčasť bez bodu. 
 

6. Kaţdé súťaţiace druţstvo obdrţí diplom a víťazi do 1 – 3 miesta v kaţdej kategórii 

poháre.  
 

7. Putovný pohár získa OV DPO , ktorý nazbiera najvyšší počet bodov. V prípade , ţe dva 

OV DPO získajú rovnaký počet bodov o získaní putovného pohára rozhoduje väčší počet 

prvých miest vo všetkých kategóriách a zároveň získava pohár organizátora súťaţe.   
 

8. „Gemerský pohár“ zostáva putovný .  Ak HD obhája trikrát za sebou prvenstvo okresných 

organizácii DPO, tieto druţstvá budú ocenené plaketou.  

                                                                                                                                            

            ..................................................        ................................           ................................ 

              OV DPO Rimavská Sobota               OV DPO Roţňava           OV DPO Revúca  

      

      Schválené dňa 21.08.2010 


