
 
 
 

Vážení priatelia, 
 

pri príležitosti významného jubilea nášho hasičského spolku  140. rokov od svojho založenia  si Vás 

dovoľujeme srdečne pozdraviť menom DHZ v Kláštore pod Znievom a pozvať Vás na  
 

XIX. ročník súťaže hasičských družstiev mužov a žien 
o PUTOVNÝ POHÁR starostu obce Kláštor pod Znievom. 

 

Výbor DHZ v Kláštore pod Znievom pevne verí, že takéto podujatie je nielen nadväzovaním 

priateľstva medzi DHZ, ale tiež dobrou a osvedčenou metódou akcieschopnosti  hasičských družstiev. 

      

SMERNICE : 
 

Usporiadateľ  :  DHZ a Obec Kláštor pod Znievom  

Miesto konania  :  areál pred hasičskou zbrojnicou v Kláštore pod Znievom 

Termín   :  sobota  19.07.2014 

Disciplína  :  požiarny útok – 2 pokusy 

Veliteľ súťaže  :  Pavol Štancel 

Hlavný rozhodca :  Milan Mišura 

 

Program  :  13
00

 hod. začiatok prezentácie súťažných družstiev 

     13
45

 hod. nástup účastníkov a slávnostné zahájenie 

     14
00

 hod. otvorenie súťaže  
 

Po ukončení súťaže vyhodnotenie, odovzdanie cien a losovanie tomboly. 
 

ORGANIZAČNÉ  POKYNY : 

 
 pri prezentácii každé požiarne družstvo zaplatí štartovné 7,- EUR, bez stravy 

 poradie HD  v súťaži sa určí podľa príchodu HD na miesto konania súťaže 
 

PRAVIDLÁ  SÚŤAŽE  : 
 

Výstroj členov PD :   
 Jednotná - ľubovoľná rovnošata, obuv športová, prilba 

 

Náradie na požiarny útok : 

 motorová striekačka PS 12 

 2 ks savice 

 1 ks sací kôš 

 2 ks hadice B 

 1 ks rozdeľovač 

 4 ks hadice C 

 2 ks prúdnice  C 

 

 



Plnenie disciplíny požiarny útok ( hurá systém ) :  
 Motorovú striekačku a všetko náradie potrebné na vykonanie požiarneho útoku si PD pripraví 

na základňu. Uloženie náradia na základni môže byť ľubovoľné, avšak hadice nesmú byť 

navzájom pospájané. Savice nesmú presahovať základňu smerom k nádrži s vodou.  

Naberanie vody do savíc po našrobovaní sacieho koša je povolené. Po odštartovaní vybehne 

PD od štartovej čiary, urobí sacie vedenie, dopravné a útočné vedenie. Požiarny útok sa 

považuje za ukončený zrazením terčov. 

 

Meranie času : 
  Elektronická časomiera / kontrola ručnými stopkami  

 

Hodnotenie výkonov : 

 Poradie súťažiacich družstiev bude určené podľa lepšieho dosiahnutého času 

požiarneho útoku z dvoch pokusov. Horší pokus sa ruší. 

 

OCENENIE VÍŤAZOV : 

 
HD, ktoré získa najlepší čas požiarneho útoku získava Putovný pohár starostu obce. 

Družstvá na prvých troch miestach v kategórii mužov obdržia  finančné ceny  a v kategórii žien 

budú prvé tri miesta ocenené pohárom : 

 

Muži : 

I.   miesto  -  finančná výhra 100 EUR  +  Putovný pohár 

II.  miesto  - finančná výhra  50 EUR   + Pohár  

III. miesto  - finančná výhra  30 EUR   + Pohár 

 

Ženy : 

I.   miesto  -  finančná výhra 50 EUR  + Pohár  

II.  miesto  - finančná výhra 30 EUR  + Pohár  

III. miesto  - finančná výhra 20 EUR  + Pohár 

 

INŠTRUKCIE : 

 
 HD, ktoré získa Putovný pohár 3x za 5 rokov, zostáva mu tento natrvalo. 

 Pre nasledujúci ročník držiteľ Putovného pohára odovzdá tento najneskôr v deň konania 

ďalšieho ročníka. 

 V prípade straty alebo poškodenia pohára je organizácia DHZ, ktorej sa to prihodilo povinná  

uhradiť DHZ Kláštor pod Znievom finančnú čiastku 150 EUR. 

 Prosíme pozvané DHZ, aby svoju účasť potvrdili do 16.07.2014 na adresu : 

Ján Pyšný, Severná 266, 038 43 Kláštor pod Znievom 

 

0908 908 312 Ján Pyšný 

0918 461 026 Maroš Halahija 

 

 Doprava vlastná. 

 Stravovanie je zabezpečené v mieste konania. 

 Po ukončení súťaže od 19
00

 hod. sa začne tradičný 

             

 

“ Hasičský letný bál ”. 
 

     Príďte medzi nás. 


