
Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Teplica 

Smernice pre VIII. ročník súťaže mladých hasičov 

„O pohár DHZ Spišská Teplica  “ 

Dátum a miesto konania: 4.5.2019–(sobota) v areáli ZŠ v Spišskej Teplici so začiatkom o 09:00 hod 

Súťaž je zaradená do 19. ročníka PODTATRANSKEJ OLYMPIÁDY MLADÝCH  HASIČOV 

Kategórie : prvá – kolektívy chlapcov a zmiešané, druhá - dievčatá od 6 do 16 rokov. Vek sa overuje v 

deň konania súťaže. Súťažiaci nesmie v roku konania súťaže - 2019 dosiahnuť vek 17 rokov - ročník 

narodenia 2002. KMH je 5 členný. Každý MH sa preukáže preukazom MH s fotografiou a preukazom 

zdravotnej poisťovne ( stačí fotokópia). V prípade nepredloženia oboch preukazov alebo neplatného 

preukazu bude MH počítaný maximálny vek, t. j. 16 rokov. V prípade zistenia podvodu bude KMH 

vylúčený zo súťaže. 

Prihlášky : každý DHZ, príp. ZŠ môže prihlásiť do súťaže viac kolektívov. V prípade neprihlásenia KMH 

do termínu podľa týchto ” Smerníc...”, výsledok dosiahnutý na tejto súťaži nebude počítaný do ” 

Podtatranskej olympiády MH ” a usporiadateľ nezabezpečí KMH stravu. Prihlásiť sa môže telefonicky 

do 3.5.2018 na  0911 930 329 – Marek Červeň predseda DHZ, 0905 584 376 – Marek Kupčo,  veliteľ 

DHZ, email: dhzspteplica@gmail.com 

Štartovné, stravovanie a občerstvenie : štartovné čísla budú prideľované podľa podaných prihlášok, 

resp. prezentácie pred začiatkom súťaže, KMH z jedného DHZ, ZŠ pôjdu za sebou. Za každý 5 členný 

kolektív je štartovné 3,50 €, ktoré je potrebné zaplatiť pri prezentácií dňa 4.5. 2019. V prípade záujmu 

si môžu KMH do 3.5.2019 objednať aj stravu ( párky a čaj ) v hodnote 1,00 € /osoba, túto čiastku 

zaplatia spolu so štartovným. Občerstvenie v priebehu súťaže bude zabezpečené v mieste konania 

súťaže, ktoré si každý hradí z vlastných prostriedkov. 

Zdravotná služba: Slovenský Červený kríž Poprad 

Časový rozpis : 08,30 hod.- porada rozhodcov, do 08,50 hod. – prezentácia, 09,00 hod. – slávnostné 

zahájenie súťaže, 09,15 h - plnenie súťažných disciplín. Vyhlásenie výsledkov súťaže do 15 minút po 

skončení plnenia súťažných disciplín. 

Plnenie súťažných disciplín : súťaž prebieha podľa Pravidiel pre celoštátnu hru Plameň platných od 1. 

1.2018, Smernice ÚzO DPO SR Poprad 1/2019 pre 5 členné KMH a týchto smerníc, zverejnených na 

www.podtatranskahl.sk  a  www.ovdpopoprad.717.cz  . KMH má jeden pokus na každú disciplínu. 

Štafeta 5 x 30 m : dráhy sú umiestnené vedľa seba, odovzdávky v protismere. Vykonanie a 

hodnotenie štafetového behu bude v súlade s novelizovanými Pravidlami pre celoštátnu hru Plameň 

a Smernicou ÚzO DPO SR Poprad 1/2019. 

Štafeta hasičských dvojíc : jedna dráha 5 členov KMH, vykonanie a hodnotenie podľa Smernice ÚzO 

DPO SR Poprad 1/2019.  

Uzlová štafeta : vykonanie a hodnotenie podľa Smernice ÚzO DPO SR Poprad 1/2019. 

MTZ : náradie a výzbroj bude použitá v súlade so Smernicou ÚzO DPO SR Poprad 1/2019. 
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Ustrojenie: v zmysle Pokynov a organizačného zabezpečenia Územného (Okresného) kola hry 

PLAMEŇ 2019 a smernice ÚzO DPO SR Poprad 1/2019. 

Protesty: v zmysle Pravidiel celoštátnej hry Plameň a Smernice ÚzO DPO SR Poprad 1/2019 s 

pripojením finančného vkladu vo výške 5,00 EUR. 

Celkové hodnotenie: víťazom sa stane KMH, ktorý dosiahne najnižší počet bodov ( 1 sekunda = 1 

bod). Rozhodujúci je súčet časov dosiahnutých v jednotlivých disciplínach, pričom sa od výsledného 

času odpočítajú výhodové body za vek ! V prípade neslušného a nedisciplinovaného správania sa 

vedúcich a členov KMH, bude KMH vylúčený zo súťaže. 

Požiarny útok s vodou  (POMH 8) 

Samostatnou súťažnou disciplínou, osobitne vyhodnotenou  je požiarny útok s vodou  podľa Pravidiel 

pre celoštátnu hru Plameň, platných od 1.1.2018, za použitého pretlakového ventilu, ktorý zabezpečí 

usporiadateľ – DHZ. Povrch súťažnej dráhy trávnatý,  štart – podesta a nádrž na vodu, základňa – 

drevená podesta 10 cm vysoká,  nábeh k základni 5 m, terče sklápacie , časomiera – elektrická , nádrž 

na vodu – nad 1000 l nebude počas útoku doplňovaná. Súťaž je zaradená do Podtatranskej hasičskej 

ligy .- kategória žiaci. 

Preteky jednotlivca cez 60 m 

Súbežne  sa bude konať pretek jednotlivcov v behu na 60 m cez prekážky v kategóriách prípravka do 

8 rokov chlapci aj dievčatá, mladšie dievčatá,  mladší chlapci  8 – 11 rokov, staršie dievčatá, starší 

chlapci od 12 do 15 rokov. Súťaží sa podľa Predpisov k vykonaniu disciplíny beh na 60 m cez prekážky 

(predpisy platné pre rok 2019) zverejnené na stránke   www.stovky.sk   v časti 60-tky.  

SPONZORI POMH : Florián, s.r.o., MARTIN – komplexné služby v oblasti požiarnej ochrany a 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci – www.florian.sk , Poľnohospodárske družstvo Batizovce – 

prenájom priestorov, Nadácia CHEMOSVIT – www.chemosvit.sk , Vata & netradičné cukroviny – 

vatacukr@seznam.cz 

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vašu účasť ! 

                                                                                           Hasiči Spišská Teplica 
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