SEVEROSLOVENSKÁ HASIČSKÁ LIGA
v požiarnom útoku
PRAVIDLÁ PRE LIGOVÉ KOLÁ V SEZÓNE 2018
Pravidlá sú platné a nemenné počas celej sezóny 2018, pre všetky súťaže zaradené do SSHL, a
pre všetky zúčastnené družstvá, bez výnimky a v plnom rozsahu.

Schválené na sneme SSHL v HZ DHZ Hrabové, dňa 04.03.2018 o 14:00 hod.

Severoslovenská hasičská liga
PRAVIDLÁ 2018

ČLÁNOK I.
SYSTÉM A ORGANIZÁCIA SSHL
1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIE
a) „SEVEROSLOVENSKÁ HASIČSKA LIGA“ v požiarnom útoku (ďalej len ako „SSHL“) „O
putovný pohár predsedu Žilinského samosprávneho kraja“ (ďalej len ako „ŽSK“) je
celosezónna súťaž, pod názvom: FIREATTACK SSHL 2018 ktorá sa skladá z nasledujúcich
11-tich ligových súťaží v požiarnom útoku.

Kalendár SSHL 2018
Miesto
1. Florián ŽILINA
2. Rudinka
3. Rosina
4. Trnové
5. Staškov
6. Brvnište
7. Bytča
8. Jablonove
9. Hrabové
10. Predmier
11. Hliník N.Váhom

okres
ZA
KM
ZA
ZA
CA
PB
BY
BY
BY
BY
BY

dátum
05.05.
03.06.
16.06.
23.06.
30.06.
7.07.
21.07.
4.08.
11.08
18.08.
25.08.

čas
13:00
11:00
13:00
13:00
12:00
14:00
14:00
14:00
13:00
13:00
13:00

Delegát
Ján
Roman
Roman
Monika
Lukáš
Filip
Filip
Monika
Monika
Ján
Lukáš

Súťaže zaradené do Hasičského Župného
pohára 2018

2. ÚČASŤ V SSHL
do SSHL sa môže prihlásiť každé družstvo, ktoré zaplatí členský príspevok do banku
SEVEROSLOVENSKEJ HASIČSKEJ LIGY v požiarnom útoku, príslušného roku, 50 €
b) prihlásiť sa do SSHL je možné aj v priebehu pohárových súťaží zahrnutých do SSHL. Body sa
však družstvu budú započítavať, až po zaplatení vyššie uvedeného vstupného poplatku.
c) ďalej každé družstvo, ktoré bude usporiadať kolo SSHL daného ročníka, vloží na viac do
banku SSHL zálohu 70 €.
a)
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3. BANK SSHL
a) bank SSHL tvoria členské príspevky týmov prihlásených do SSHL
b) správca banku je: Rada SSHL a pokladníčka Monika Mináriková
c) bank SSHL sa použije na ceny v rámci celkového vyhodnotenia mužskej a ženskej kategórie

4. BODOVANIE JEDNOTLIVÝCH SÚŤAŽÍ SSHL
a) družstvá zúčastňujúce sa SSHL získavajú body na základe umiestnenia na všetkých
súťažiach zaradených do SSHL a to po umiestnení v základnom kole
b) pri dosiahnutí rovnakého času sa poradie určí súčtom časov obidvoch terčov. Pridelia sa
družstvám body za dosiahnuté umiestnenie. Pri rovnosti obidvoch časov na medailových
umiestneniach nasleduje nový pokus a víťazí družstvo s lepším časom.
c) bodujú sa iba družstvá prihlásené do SSHL, a to takto:

Bodovanie v kategórií muži

Bodovanie v kategórií ženy

Umiestnenie Body za účasť Spolu
Umiestnenie Body za účasť Spolu
1.
25
+ 5
30
1.
11
+ 5
16
2.
21
+ 5
26
2.
8
+ 5
13
3.
18
+ 5
23
3.
6
+ 5
11
4.
16
+ 5
21
4.
4
+ 5
9
5.
15
+ 5
20
5.
3
+ 5
8
6.
14
+ 5
19
6.
2
+ 5
7
7.
13
+ 5
18
7.
1
+ 5
6
8.
12
+ 5
17
9.
11
+ 5
16
10.
10
+ 5
15
11.
9
+ 5
14
12.
8
+ 5
13
13.
7
+ 5
12
14.
6
+ 5
11
15.
5
+ 5
10
16.
4
+ 5
9
17.
3
+ 5
8
18.
2
+ 5
7
19.
1
+ 5
6
20.
1
+ 5
6
Bodovanie platné pre sezónu 2018, schválené na sneme SSHL v HS DHZ Hrabové
04.03.2018.
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d) body za umiestnenie dostanú len tie družstva, ktoré dokončia svoj pokus s platným
výsledným časom, min. 1 bod.
e) za neplatný pokus ( ďalej N) družstvo obdrží body za účasť ( 5 bodov )
f) diskvalifikované družstva neobdržia žiadne body. Za diskvalifikáciu ( ďalej D) sa považuje:
podvod, krátke hadice neoprávnené požičiavanie členov družstva, toto sa vzťahuje na
obidve družstvá /družstva za ktoré člen bežal/
g) cez sezónu nie je možné sa odhlásiť zo SSHL a body sa pridelia v zmysle tohto článku odst.

5. FINANČNÉ OHODNOTENIE
a. v sezóne 2018 bude prerozdelená finančná odmena pre ligové družstvá zaradené do SSHL
vo výške 1 100 € pre kategóriu muži a 341 € pre kategóriu ženy.
b. odmeny sú prerozdelené medzi 11 mužských a 4 ženské najlepšie hodnotené družstvá
v danom kole SSHL.
c. finančná odmena nemôže byť udelená družstvu, ktoré na danom kole SSHL, dosiahlo
výsledný čas N – ako Nehodnotený, alebo D – ako Diskvalifikovaný.
d. v prípade, že nie je dostatočný počet družstiev hodnotených lepšie ako N (Nehodnotený)
resp. D (Diskvalifikovaný) (v prípade mužskej kategórie 11 a ženskej 4), finančná odmena
z daného kola prepadá v prospech ďalšieho, nasledujúceho, ligového kola, kde bude
rovnomerne prerozdelená medzi hodnotené družstvá v tom danom kole.
e. finančné ohodnotenie za sezónu 2018, bude vyplatené družstvám na jesennom sneme
SSHL.
f. tabuľka s finančnými ohodnoteniami pre umiestnené tými SSHL v jednotlivých kategóriách
v sezóne 2018.

FINANČNÉ OHODNOTENIE
Kategória MUŽI
Umiestnenie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Suma [€]
25
20
15
10
5
5
4
4
4
4
4

FINANČNÉ OHODNOTENIE
Kategória ŽENY
Umiestnenie
1.
2.
3.
4.

Suma [€]
13
8
6
4

Tabuľka finančné ohodnotenia, bola schválená na sneme organizátorov SSHL v Žiline, dňa
13.04.2018.
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6. CELKOVÉ VYHODNOTENIE SSHL
a) víťazom sa stáva družstvo s najviac bodmi. Pri rovnosti bodov na prvých 3. miestach určí
poradie pre odovzdanie pohárov a medailí :
 vzájomné umiestnenie
 počet prvých , druhých, tretích miest počas ročníka
b) po ukončení všetkých súťaží zahrnutých do SSHL budú najlepšie družstvá odmenené
pohármi za umiestnenie a upomienkovými predmetmi
c) víťaz SSHL obdrží do dočasného užívania putovný pohár predsedu ŽSK
d) vyhlásenie celkových výsledkov sa vykoná na poslednej súťaži, ktorá sa uskutoční ako
záverečné kolo SSHL.

7. ORGANIZÁCIA SSHL
a) za riadny priebeh SSHL a dodržovanie všetkých pravidiel sú zodpovedný usporiadatelia
jednotlivých súťaží. Rada SSHL rieši iba sporné momenty zo súťaže na základe protestov
a doloženého dôkazového materiálu / videa /.
b) všetky základné pravidlá ligy SSHL boli prijaté väčšinou hlasov na ustanovujúcom Sneme
SSHL konaného 20.10.2006 v Žiline.
c) na Sneme SSHL sa vykoná voľba súťaží zaradených do SSHL v danom roku

8. ORGÁNY SSHL
a) najvyšším orgánom SSHL je Snem. Menuje a odvoláva členov rady SSHL nadpolovičnou
väčšinou. Na Snem nominuje DHZ prihlásený do SSHL jedného člena, ktorý sa aktívne
venuje požiarnemu športu min. 3 roky. Tento je splnomocnení hlasovať za DHZ. Ostatní sa
môžu zúčastniť ako hostia.
b) Rada SSHL. Do Rady SSHL môže kandidovať iba člen DPO SR, ktorý sa aktívne venuje
/alebo venoval/ požiarnemu športu min. 5 rokov a má viac ako 18 rokov.
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ČLÁNOK II.

TECHNICKÉ PODMIENKY SSHL
1. PODMIENKY PRE VÝZBROJ A VÝSTROJ
a) Kôš :
- kôš hliníkovej konštrukcie
- s funkčnou klapkou, ktorá musí byť ovládaná z vonku
- s funkčným závitom, s minimálnym otočením 360° na príslušnej savici
- kôš a príslušná savica nesmie obsahovať zaisťovací mechanizmus závitu
- musí mať originál sito s okami max 5x5 mm na pôvodnom mieste
b) Savice:
- povolené savice s o- krúžkami
- šróbenie savíc funkčné
- izolepy, a textilné pásky povolené, šmirgle zakázané
- nedovolené zaisťovacie mechanizmy závitu
- závažie a výstuhy savíc nepovolené
- nábeh na šróbení savice max 2,5 cm od závitu
- savica môže presahovať zo základne 1/3 dĺžky / max. 86 cm /
c) Stroj:
- PS12 s motorom TAZ, kombinácia motorov a čerpadiel nie je povolená
- ovládanie plynu musí byť umiestnené na pôvodnom mieste danom výrobcom
- rovné hrdlo z rozvádzača je povolené
- nie sú prípustné prídavné sacie zariadenia – ejektory, tlakové fľaše, a pod.
- kĺby v rozvádzači nemusia byť funkčné
- spätná klapka v rozvádzači nemusí byť
- celé výfukové potrubie /zvody ľubovoľného tvaru/ musí prechádzať vývevou,
a výveva musí byť na pôvodnom mieste.
- odvzdušňovacie prvky na vývode z rozvádzača nie sú povolené
d) Hadica B:
- minimálna dĺžka 19m (vrátane koncoviek)
- šírka – 63, 65, 75
- poistky na spojkách sú povolené
- hadica B môže byť poskladaná na ráme stroja
e) Rozdeľovač :
- povolený iba rozdeľovač s jedným vstupom(B) a výstupom 1xB a 2xC
- rozrážaci klin nie je povolený
- kĺby rozdeľovača musia byť funkčné / nepovolené zaistenie B“ vývodu /
- páčky rozdeľovača môžu byť skrátené
- nepovolená záslepka na B vývode / na polospojke alebo priamo v polospojke /
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f) Hadica C:
- minimálna dĺžka 19m (vrátané koncoviek)
- šírka 38, 42, 52
- poistky na spojkách sú povolené
- nie sú povolené prípravky sťahujúce kotúč
g) Prúdnica:
- prúdnica C“
- poistky a pásky na prúdnici sú povolené
- výstupný otvor prúdnice (tryska) s priemerom 12,5 mm s odchýlkou do ±0, 1 mm.
h) Ostatné:
- kľúče 2 ks - celý alebo polovičný, bez prídavných podložiek, a pod.
- podložka pod savicu max hrúbky. 10mm
- kamienky a podložky nie sú povolené
i) Kaďa ( nádrž na vodu ):
- rozmery výška 80 cm +- 5 cm
- objem min. 1000 l
- počas útoku sa voda nedopĺňa
j) Výstroj pre požiarny útok:
- jednotná športová, alebo pracovná ústroj ,ktorá zakrýva ramená a kolená
- opasok ľahký na vrchu odevu
- prilba / nie škrupinka /
- obuv ľubovoľná , povolené kopačky a tretry
- povolené chrániče, rukavice a osobná výstroj chrániaca proti úrazu
k) Vykonanie útoku:
Podľa pravidiel 1985 / hurá systém / na 2ks hadíc B“
- štart z kľudu (povely – na miesta, pripravte sa_pozor_ výstrel)
- pri povele pozor už nesmie byť vykonaný žiadny pohyb
- druhý výstrel znamená STOP
- družstvu je umožnený iba 1x opakovaný štart
- kôš musí byť naskrutkovaný na savici pred ponorením a po vytiahnutí z nádrže.
Pokiaľ odpadne v kadi môže sa naskrutkovať, ale nad hladinou vody.
- savica zo základne môže presahovať max. 1/3 svojej dĺžky, ostatné náradie nesmie
presahovať okraj základne
- savice na základni sa môžu dotýkať zeme a musia byť zoskrutkované do ukončenia
útoku v strede aj na hrdlo PS.
- stroj môže byť naštartovaný pred zahájením útoku aj počas prípravy na základni
- čiara zostreku /max. výška čiary 2cm/ je nedotknuteľná . Pri akomkoľvek dotyku tela,
- vybavenia prúdara alebo prešľapu čiary výstreku je pokus hodnotený ako neplatný.
Naklonenie prúdara alebo presahovanie prúdnice ponad čiaru sa nepovažuje za
prešľap.
- prúdnica pri nástreku sa môže dotýkať zeme
Severoslovenská hasičská liga
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-

-

-

-

-

medzi zuby polospojok (na základni) aj medzerou medzi košom a závitmi savice
musí prejsť tabuľka o hrúbke 1mm. Pri pochybnosti rozhodcu si pretekár sám vykoná
kontrolu medzery tabuľkou.
sacie vedenie sa vykonáva bez viečka na hrdle PS 12
v prípade straty výstroja počas útoku / napr. strata prilby / a do ukončenia pokusu
nebude mat súťažiaci výstroj kompletnú bude pokus hodnotený ako neplatný
družstvo si môže požičať max. jedného pretekára z iného družstva vo svojej kategórii
maximálne 6x v ročníku za poplatok 3€, ktoré zaplatí pri prezentácií . Tento
poplatok platí aj pre neligové družstvá a usporiadateľ vybraté poplatky po súťaží
vyúčtuje do pokladne SSHL.
súťažiaci na ligovom kole môže súťažiť iba v jednom drese. Prezliekanie dresov sa
považuje za nešportové správanie a obe družstvá budú diskvalifikované.
každý súťažiaci môže absolvovať v jednom závodnom kole max. 2 útoky
požičaný člen družstva beží v drese svojho družstva
pri nenaštartovaní stroja pri technickej závade má družstvo možnosť po odstránení
závady štartovať, ale až na konci štartového poradia, alebo po dohode s
usporiadateľom.
ak dôjde k roztrhnutiu hadice alebo vyvlečeniu z polospojky /nie ulomeniu
polospojky / počas útoku má družstvo možnosť štartovať druhy krát, ale až na konci
štartového poradia, alebo po dohode s usporiadateľom. O druhy pokus musí ihneď
požiadať usporiadateľa.
nedodržaním bodov na vykonanie požiarneho útoku bude družstvo nehodnotené.

2. OSTATNÉ PODMIENKY
a) pri účasti dvoch alebo viacerých družstiev s jedného tímu sa body rátajú iba družstvu
zaradenému do SSHL a štartuje označené ako I. ( príklad : Žilina I., Žilina II., Žilina III. )
b) súťažné družstvo si môže požičať maximálne 1 člena z iného družstva ( to platí aj pre
neligové družstvá ). Ten môže súťažiť za iné družstvo iba raz (maximálne môže štartovať 2x
v súťaži) a musí mať oblečený dres svojho družstva. Táto skutočnosť musí byť nahlásená
organizátorovi súťaže písomne pri prezentácií súťažiaceho družstva. Za porušenie
uvedených podmienok, bude diskvalifikácia pre obe družstva za ktoré člen bežal. Za
kontrolu a dodržanie tohto bodu zodpovedá organizátor. Po odovzdaní výsledkov rade
SSHL sa výsledky meniť môžu iba mimoriadne, kde budú hlasovať zástupcovia družstiev
ako na Sneme.
c) súťažné družstvo sa môže do súťaže prihlásiť najneskôr do zahájenia útoku posledného
súťažného družstva. Viacero družstiev z jedného DHZ sa hlási naraz.
d) organizátor môže počas kola spraviť maximálne jednu 30 minútovú prestávku
e) dĺžka prípravy na základni je max. 5 minút. Čas prípravy začína bežať uvoľnením
základne a vyzvanie rozhodcu k nástupu družstva na prípravu základne. V tomto čase je
možnosť naštartovať PS a napraviť prípadné posunutie náradia. Po kontrole základne
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f)

g)

h)

i)
j)
k)
l)

m)

n)
o)
p)

rozhodcom, ak sa pohne náradie alebo vypadne mimo základne neovplyvňuje to pravidlá
a družstvo môže štartovať. Ak sa súťažiaci vráti k základni považuje sa to za predčasný štart.
Po uplynutí času môže ísť k základni na pokyn rozhodcu iba strojník, naštartovať PS, ale
nesmie už manipulovať s náradím. Porušenie sa hodnotí ako predčasný štart.
štartové povely pri štarte: NA MIESTA PRIPRAVTE SA – POZOR – VÝ STREL. Súťažiaci sa
na povel POZOR nesmú pohnúť /štart z kľudu/. Každé súťažné družstvo má možnosť iba
jedného opakovaného štartu, pokiaľ nebola chyba na strane štartéra, alebo štartovacej
techniky ( porucha časomiery a pod.)
predčasný štart sa avizuje opakovane štartovným signálom. Druhý predčasný štart má
za následok neklasifikáciu súťažného družstva. Na štarte musia byť vždy dvaja, štartér
a štartér 2 /pomocník/. Predčasne ukončiť pokus môžu iba štartéri a to iba vyššie uvedenými
spôsobmi.
pri alternatívnom štarte na fotobunku neplatia body 2.2. f/ a g/. Spôsob štartovania určí
organizátor na nástupe. Fotobunka bude umiestnená na štartovej čiare a štart bude
z prípravnej čiary. Štartuje sa z kľudu bez rozhojdávania.
súťažné družstvo môže podať protest iba písomnou formou a to max. do 15. minút po
ukončení svojho pokusu.
za nešportové správanie hrozí družstvu diskvalifikácia, o tomto rozhoduje hlavný
rozhodca súťaže a min. 2 členovia rady SSHL.
usporiadatelia zodpovední za trať musia byť zreteľne označení. ( rozlišovacie vesty, visačky,
šiltovky, pásky na ruke alebo dresy domáceho usporiadavateľského tímu.)
organizátor ligového kola SSHL je povinný zabezpečiť video materiál z požiarného
útoku zúčastnených družstiev, ktorý následne pridá na internetovú stránku a webový
link videí zverejný na stránke SSHL
družstvá, ktoré sa zarezervujú do štartového poradia pod č. 1. – 10. majú povinnosť
zúčastniť sa nástupu minimálne 4 členmi v dresoch.Za porušenie tohto bodu zaplatí
družstvo pokutu organizátorovi 10,00€
na vyhodnotení si prevezme zástupca družstva v drese vecné ceny a finančné odmeny. Za
porušenie tohto bodu finančná odmena zostáva organizátorovi.
Rezervácia poradia na súťaž sa spúšťa automaticky na stránke www.sshl.sk
vždy PIATOK o 20,00 hod. JEDEN týždeň pred ligovým kolom.
na každom ligovom kole bude delegát z rady SSHL.
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ČLÁNOK III.

POVINNOSTI USPORIADATEĽA SÚŤAŽE ZARADENEJ DO SSHL
1. TRAŤ

Obr. 3.1 - Schéma a plánik trate
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Doplňujúce informácie k zostaveniu dráhy:
 Stred kade a stred základne musí byť v jednej osi.
 Prípravná čiara je meter od štartovej.
a) výnimky v zostavení trate nie sú povolené.
b) usporiadatelia sú povinní vyhradiť miesto k meraniu hadíc (kolíky apod.) a hadicu
označenú tesne pred štartom hlavným rozhodcom (či poverenou osobou) zmerať po
vykonaní útoku. Po odvodnení príslušnú hadicu prevezmú merači a bez naťahovania
zmerajú. Súťažiacim je zakázané dotýkať sa meranej hadice.
c) zabezpečiť značky pre vytýčenie súťažnej dráhy
d) vyznačiť na súťažnej dráhe 18-metrové úseky , rozdeľovač a 54 metrov od stredu základne
e) trať musí byť upravená s prevýšením max. 5 stupňov
f) terče musia byť kolmo na základňu
g) všetci členovia družstva musia vidieť na celú dráhu
h) koberce musia byť pri nestrekovej čiare o rozmere min. 1x2 metre / červené ohraničenie
v plániku /
i) usporiadateľ musí zabezpečiť pre plynulosť súťaže min. 3 boxy na prípravu pred štartom
j) usporiadateľ musí zabezpečiť 2. prípravnú základňu na kontrolu náradia v blízkosti
základne.

2. ZÁKLADŇA
a) rozmery základne sú 2000 x 2000 x (100) mm
b) základňa musí byť drevená a môže byť potiahnutá protišmykovou podložkou
c) pre zabezpečenie rovnakých podmienok všetkým súťažným družstvám pri trávnatom
nábehu musí byť okolie základne bezpečne obložené kobercom min. 1 meter až po koniec
kade

3. ROZHODCA
a)
b)
c)
d)

pre každú ligovú súťaž štartuje jednotný rozhodca / s výnimkou pokusu ak je súťažiaci /!
hlavný rozhodca je zodpovedný za dodržovanie pravidiel súťaže a pravidiel SSHL
výber ostatných rozhodcov závisí na usporiadateľovi súťaže
rozhodca na základni je zodpovedný za stav základne, stav prichystaného náradia
a kontrolu koša pri ponorení, vyberaní z nádrže a zoskrutkovanie savíc. Ak zistí že náradie
nezodpovedá pravidlám SSHL oznámi to súťažiacim najneskôr do konca 1. minúty, a sú
povinný v časovom limite si náradie vymeniť
e) rozhodca pri terčoch je zodpovedný za prešľapy na čiare výstreku
f) rozhodca - štartér vykonáva štart podľa odstavca 2.2. bodu f/ alebo bodu h/
g) rozhodca na štartovej čiare - štartér 2 kontroluje predčasné vybehnutie (uliaty štart) podľa
odstavca 2.2.bodu g/
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h) dvaja rozhodcovia pre meranie hadíc sú zodpovedný za premeranie jednej určenej
hadice u každého súťažného družstva, ktorú si vyberú
i) Delegát je povinný pred súťažou skontrolovať pripravenosť dráhy a časomiery.

4. VÝSLEDKOVÁ LISTINA
a) Usporiadateľ je povinný zaistiť aktuálnu a prehľadnú výsledkovú listinu a jej rýchle
doručenie rade SSHL do nasledujúceho dňa do 21,00 hod. / email: sshl@azet.sk /.
5. CENY
a) štartovné na týchto ligových súťažiach je 7 €
b) súťažiacim družstvám na 1.-3. mieste v obidvoch kategóriách musí byť udelená pamätná
vecná cena min. 30 cm vysoká s uvedením názvu súťaže, miesta konania, ročníku, kategórie
a umiestnenia (názov súťaže SEVEROSLOVENSKÁ HASIČSKÁ LIGA V PÚ)
c) finančná odmena v každom kole SSHL kategórii muži aj ženy musí byť za 1.miesto
minimálne 20 €.
d) Odporúčame rozdeliť ceny po 5. miesto

6. ČASOMIERA A TERČE
a) Pre celu sezónu bude k dispozícii jednotná ligová časomiera. Organizátor môže použiť aj
vlastnú pri dodržaní ostatných podmienok v tomto článku.
b) čas sa meria elektronicky. Časomiera musí mať nezávisle na sebe časy oboch terčov min
v tisícinách sekundy.
c) terče musia mať nástrekovú dieru na štvorcovej konštrukcii o rozmeroch 50 x 50 cm / + 10
cm/ vo výške 150 cm s priemerom 50 mm .
d) terče musia byť konštruované tak, aby boli vybavené viditeľnou svetelnou signalizáciou
ukončenia pokusu, ktorá musí byť umiestnená na terči alebo medzi terčami
e) v prípade poruchy časomiery závada nebude odstránená do hodiny Rada SSHL rozhodne či
ligové kolo sa bude hodnotiť a pridelia body.
f) Za dopravu a obsluhu časomiery organizátor vyplatí 30€ obsluhe. Nie do ligy.
g) Zapožičanie časomiery mimo ligové kolá pre členov SSHL je 30€ pre nečlenov SSHL 50€.
Poplatok sa platí do pokladne SSHL + poplatok za obsluhu dohodou.
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ČLÁNOK IV.

RADA SSHL
1. ZLOŽENIE A ROZHODOVANIE RADY SSHL
a) rada SSHL sa skladá z 5 členov a je uznášania schopná ak sú prítomný min. 3. členovia
b) rada SSHL rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov
c) radu SSHL, pokiaľ sa nezíde sama, zvoláva usporiadateľ súťaže ak to vyžaduje situácia.

2. Zloženie Rady SSHL pre rok 2018
Meno
1. Roman Huliak
2. Monika Mináriková
3. Lukáš Holtán
4. Filip Gaňa
5. Ján Janošec

DHZ
Žilina - Trnové
Predmier
Rudinka
Hrabové
Staškov

Okres
Žilina
Bytča
KNM
Bytča
Čadca

Funkcia
Predseda
Pokladníčka
Člen
Člen
Člen

3. PRÁVA A POVINNOSTI RADY SSHL
a) rada SSHL rieši sporné situácie týkajúce sa priebežného poradia SSHL a riadneho
pridelenia bodov príslušným družstvám v rámci jednotlivých súťaží zaradených do SSHL.
Iba v tomto smere má rozhodnutie Rady SSHL prednosť pred rozhodnutím usporiadateľa
súťaže
b) rada SSHL zodpovedá za dodržiavanie pravidiel SSHL súťažnými družstvami a
usporiadateľmi. V prípade zisteného nedostatku, vyrozumie o tomto svojom zistení
usporiadateľa súťaže za účelom zjednania nápravy, ak závady nebudú odstránené tak súťaž
sa nebude započítavať do ligy a bude sa rozhodovať o zaradení do súťaže SSHL.
c) pred zahájením súťaže prekontrolovať regulárnosť súťažnej dráhy a splnenie podmienok pre
usporiadateľa, ako sú uvedené v pravidlách
d) rada SSHL zodpovedá za finančné prostriedky, a rozdelenie banku podľa článku I.
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VYSVETLIVKY:
Zmeny a doplnenia pravidiel:
TEXT – Znenie zmeny a doplnenia pravidiel schválené na sneme v HS DHZ Brvnište 05.03.2017,
TEXT – Znenie zmeny a doplnenia pravidiel schválené na sneme v KD Rudinka 26.11.2017 a na
sneme v HS DHZ Hrabové 04.03.2018, snem organizátorov 13.04.2018 v ŽILINE – Zapracovanie do:
PRAVIDLÁ SSHL 2018.



PRAVIDLÁ POČAS PREBIEHAJÚCEJ SEZÓNY NIE JE MOŽNÉ MENIŤ ! ! !

Výbor SSHL v zastúpení predsedu SSHL

.........................................................
Roman Huliak
Pravidlá schválené na Sneme SSHL 04.03.2018 v HS DHZ HRABOVÉ.
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