
                  OKRESNÝ VÝBOR DOBROVOĽNEJ POŽIARNEJ OCHRANY RIMAVSKÁ SOBOTA 

OKRESNÝ VÝBOR DOBROVOĽNEJ POŽIARNEJ OCHRANY ROŽŇAVA 

                      OKRESNÝ VÝBOR DOBROVOĽNEJ POŽIARNEJ OCHRANY REVÚCA 

 
po vzájomnej dohode vydávajú tento  

 

Š T A T Ú T 
 

súťaže Dobrovoľných hasičských zborov o putovný „GEMERSKÝ POHÁR“ 

s medzinárodnou účasťou 
___________________________________________________________________________________ 

 

Súťaž Dobrovoľných hasičských zborov o putovný  „GEMERSKÝ POHÁR“ (ďalej len „súťaž“) sleduje 

rozvoj fyzickej zdatnosti, odvahy a zručnosti jednotlivcov a hasičských zborov, ktoré sú potrebné pri požiarnom 

zásahu, umožňujú dosahovať stále lepších výsledkov v ovládaní prostriedkov požiarnej ochrany a plniť 

požadované úlohy v  čo najkratšom čase. O putovný  „GEMERSKÝ POHÁR  súťažia  Okresný výbor 

Dobrovoľnej požiarnej ochrany (ďalej len „OV DPO) Rimavská Sobota, Rožňava a Revúca prostredníctvom 

nominovaných požiarnych družstiev z Dobrovoľných hasičských zborov z ich územnej pôsobnosti. Účastníkmi 

môžu byť aj hasičské zbory z Maďarskej republiky sídliace na území Euroregiónu Slaná-Rimava a iné prizvané 

požiarne družstvá  (ďalej len „družstvá“). 

 Súťažiace družstvá sa budú spolu s organizátormi tejto súťaže pridržiavať a dôsledne plniť nasledovné 

ustanovenia tohoto  Štatútu: 

 

1/  Súťaž organizuje každoročne v kolobehu príslušný OV DPO Rimavská Sobota, Rožňava a Revúca 

prostredníctvom usporiadateľa vo svojej územnej pôsobnosti.  

 

2/  Stály riadiaci výbor súťaže je zložený z predsedu, riaditeľa a jedného člena predsedníctva každého 

z uvedených OV DPO (spolu 9 členov), pričom mu v kalendárnom roku predsedá  predseda toho OV DPO, 

ktorý v príslušnom roku súťaž organizuje. Stály riadiaci výbor súťaže dozerá nad priebehom samotnej súťaže a 

môže vykonať dočasné zmeny súťaže len v odôvodnených prípadoch a to nadpolovičnou väčšinou hlasov za 

každý OV DPO. 

 

3/  Organizačný výbor súťaže  v  súťažnom roku, ktorý si zriadi príslušný OV DPO, organizuje súťaž 

v súlade so Štatútom  Gemerského pohára, Súťažným poriadkom Gemerského pohára  a rozhodnutiami 

a pokynmi stáleho riadiaceho výboru. 

 

4/  Dňom súťaže je vždy tretia sobota v mesiaci september, ak sa nedohodlo inak. 

 

5/  Súťažnou  disciplínou je  požiarny útok s vodou podľa platného  Súťažného poriadku Gemerského 

pohára, s dvomi pokusmi pre každý súťažiace  družstvo, ktoré súťaží s vlastným náradím a vo výstroji podľa 

platného Súťažného poriadku DPO SR. Čas sa meria digitálnymi stopkami alebo elektronickou časomierou. 

 

 6/ Pre hodnotenie súťažiaceho družstva je povinnosť absolvovať aspoň jeden pokus v požiarnom útoku s 

vodou. 

 

 

 

 

 



7/    Družstvá súťažia v kategóriách: 

a/ muži 

b/ ženy  

c/ dorastenci 

d/ dorastenky 

 

 8/    Každoročne sa súťaže za jednotlivé OV DPO zúčastní tento počet  družstiev : 

a/ za usporiadateľsky  4  družstvá mužov, po 1  družstvá žien, dorastencov a dorasteniek. 

Poriadajúci OV DPO môže ako hostí pozvať aj hasičské zbory  z Euroregiónu Slaná - Rimava  a aj  družstvá 

mužov podľa vlastného uváženia. 

 

 9/   O konečnom umiestnení družstva sa  rozhoduje  v súlade s platným súťažným poriadkom GP. 

 

 10/  Víťazom súťaže a prechodným držiteľom putovného „Gemerského pohára „  sa stáva ten OV DPO, 

ktorého bodový súčet umiestnení všetkých nominovaných družstiev v jednotlivých  kategóriách je najvyšší .  

V prípade dvoch neplatných pokusov je každé takéto družstvo hodnotené jedným bodom za účasť. 

 

11/  Víťazné OV DPO sa stáva držiteľom putovného Gemerského pohára  do doby   konania ďalšieho 

ročníka súťaže. V prípade nekonania sa ďalšieho ročníka do jedného roka príslušný OV DPO odovzdá putovný 

„Gemerský pohár „ OV DPO Rimavská Sobota. Najlepšie družstvá v jednotlivých kategóriách sú odmeňované 

pohármi a schváleným diplomom s logom „Gemerského pohára“. Prizvané požiarne družstvá sa oceňujú 

samostatne – diplomom s logom GP a plaketou , ktorú zabezpečí usporiadateľský OV DPO.  

 

12/    Všeobecné ustanovenia: 

a/   žrebovanie  uskutoční stály riadiaci výbor najneskôr 30 dní pred konaním súťaže, 

b/   každý OV DPO musí mať  jedného časomerača, hlavného rozhodcu si určuje usporiadajúci OV   

      DPO, 

c/   dopravu si zabezpečuje každý DHZ na vlastné náklady, 

d/   štartovné je 20,-€ na  každé súťažiace družstvo/10 osôb/  s povinnosťou úhrady pri prezentácii. 

      Neuhradenie štartovného je dôvodom nepripustenia k štartu. O tomto rozhoduje stály riadiaci výbor. 

e/   stravovanie zabezpečuje usporiadateľský OV DPO. Pre finančné zabezpečenie GP požiadať  samosprávny 

      kraj o finančnú dotáciu do 30. apríla príslušného roka. 

 

13/     Tento Štatút platí odo dňa podpísania . 

  

 

V Jelšave dňa 21.08.2010 

 

 

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

predseda OV DPO Rimavská Sobota      predseda OV DPO Rožňava        predseda OV DPO Revúca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


