
PRAVIDLÁ HASIČSKÉHO ŽUPNÉHO POHÁRA 2018 

I. ÚČASŤ 

HASIČSKÉHO ŽUPNÉHO POHÁRA / ďalej HŽP / sa zúčastnia iba hasičské družstvá 

mužov a žien, ktoré sú registrované v niektorej lige na území Žilinskej župy. Zoznam líg : 

SSHL, HOHL, THL, NHLka. V prípade prihlásenia novej ligy musí mať absolvovaný aspoň 

jeden ročník s minimálne 10. družstvami a 7 kolami.  

II. SÚŤAŽNÉ DRUŽSTVO 

 tvorí ho 7 členov v jednotnom ústroji 

 každý člen preteká na vlastné NEBEZPEČIE ! 

 súťažiaci prihlásením súhlasia s pravidlami 

III.  PRAVIDLÁ 

 Každá liga môže organizovať 2. kolá HŽP podľa svojich pravidiel. 

 Každá liga zabezpečí účasť minimálne 1 družstvo žien a 3 družstiev mužov. 

IV. POVINNOSTI USPORIADATEĽA 

 zabezpečí digitálnu časomieru, ktorá bude merať dosiahnutý čas na minimálne dve 

desatinné miesta na každom prúde. 

 terče musia byť rovnako vysoké, konštrukčne rovnako zhotovené s rovnakým 

mechanizmom klapiek a rovnaká tvrdosť terča 8-9 kg s max rozdielom 0,25kg 

 zabezpečí tabuľu kde budú vypísané priebežné a celkové výsledky 

 zabezpečí občerstvenie pre pretekárov ako aj divákov 

 zabezpečí ozvučenie a moderátora 

 vyznačí resp. zabezpečí miesto kde bude prebiehať technická kontrola náradia. 

 náradie, ktoré prejde cez prípravnú základňu sa už na základni počas prípravy nemusí 

meniť / je to chyba rozhodcu / 

 zabezpečí potrebný počet rozhodcov a delegáta 

 rozhodca na prípravnej základni – kontroluje všetko náradie, ústroj súťažiacich 

(družstvu neumožní prístup k hlavnej základni pokiaľ nespĺňajú technické pravidlá) 

 hlavný rozhodca – dozerá na prípravu hlavnej základne, kontroluje uloženie náradia, 

kontroluje čas prípravy, kontroluje rozhodnutie ostatných rozhodcov (po vykonaní 

pokusu) – jeho rozhodnutie je konečné a nemenné 

 všetci rozhodcovia musia byť označený reflexnými vestami, resp. inak označeným 

rovnakým oblečením 

 všetci rozhodcovia musia byť náležite poučení o týchto pravidlách 

 všetci rozhodcovia konajú podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, sú nestranní 

 v prípade vážneho zlyhania rozhodcov, časomiery a organizátorov, môžu rozhodnúť 

zástupcovia líg hlasovaním o zrušení kola. Každá liga ma jeden hlas a rozhoduje 

väčšina. 

 

 



V. BODOVANIE JEDNOTLIVÝCH SÚŤAŽÍ   

 družstvá zúčastňujúce sa HŽP získavajú body na základe umiestnenia na všetkých 

súťažiach zaradených do HŽP 

 pri dosiahnutí rovnakého času sa poradie určí súčtom časov obidvoch terčov. Pridelia 

sa družstvám body za dosiahnuté umiestnenie.  

 bodujú sa iba družstvá prihlásené do HŽP a to takto:  

Muži  

umiestnenie  počet bodov    

1.    22      +5 b  za účasť  

2.    20      +5 b  za účasť 

3.    18      +5 b  za účasť 

4.    17      +5 b  za účasť 

5.    16      +5 b  za účasť 

6.    15      +5 b  za účasť 

7.    14      +5 b  za účasť 

8.    13      +5 b  za účasť 

9.    12      +5 b  za účasť 

10.  11      +5 b  za účasť  

11.  10      +5 b  za účasť 

12.   9       +5 b  za účasť 

13.   8       +5 b  za účasť 

14.   7       +5 b  za účasť 

15.   6       +5 b  za účasť 

16.   5       +5 b  za účasť 

17.   4       +5 b  za účasť 

18.   3       +5 b  za účasť 

19.   2       +5 b  za účasť 

20.   1       +5 b  za účasť 

 

Ženy 

Umiestnenie   počet bodov  

1.  10      +5 b  za účasť  

2.   8       +5 b  za účasť 

3.   6       +5 b  za účasť 

4.   5       +5 b  za účasť 

5.   4       +5 b  za účasť 

6.   3       +5 b  za účasť 

7.   2       +5 b  za účasť 

8.   1       +5 b  za účasť 

 

 body za umiestnenie dostanú len tie družstva, ktoré dokončia svoj pokus s platným 

výsledným časom. V prípade vyššieho počtu družstiev na súťaži ako je tabuľka, za platný 

pokus dostane družstvo 1. bod.  

 za neplatný pokus družstvo obdrží body za účasť ( 5 bodov )  



 diskvalifikované družstva neobdržia žiadne body. Za diskvalifikáciu ( ďalej D) sa 

považuje: nešportové vulgárne správanie, podvod, krátke hadice, neoprávnené požičiavanie 

členov družstva, toto sa vzťahuje na obidve družstvá /družstva za ktoré člen bežal/  

VI. Kalendár HŽP 2018 

Súťaže zaradené do Hasičského Župného pohára 2018 

  Miesto okres dátum čas Liga 

1. Ochodnica KM 28.7. 21,00 NHLka 

2. Hrabové BY 11.8. 13,00 SSHL 

3. Rakša TR 11.8. 13,00 THL 

4. Ťapešovo NO 12.8. 10,00 HOHL 

5. Predmier BY 18.8. 13,00 SSHL 

6. Hliník N.Váhom BY 25.8. 21,00 NHLka 

7. Turčianské Teplice TR 1.9. 12,00 THL 

 

VII.  CELKOVÉ  VYHODNOTENIE HŽP  

Do hodnotenia sa počíta šesť najlepších umiestnení.  

víťazom sa stáva družstvo s najviac bodmi. Pri rovnosti bodov  určí poradie: 

- 1. vzájomné umiestnenie  

- 2. počet prvých , druhých, tretích miest počas ročníka 

- 3. umiestnenie na poslednom kole 

 

 vyhlásenie celkových výsledkov sa vykoná na poslednej súťaži, ktorá  sa uskutoční 

ako záverečné kolo HŽP 

 

 

Predsedovia líg: 

 

Roman Huliak  – SSHL  http://www.sshl.sk/ , rhuliak@azet.sk  

Marcel Frolo   – NHLka http://nhl-ka.webnode.sk/ ,    

 Ján Mažári     – THL         http://www.thl.turiec.net/ , jan.mazari@gmail.com  

 Karol Trojan   – HOHL http://www.dhzliesek.sk/hornooravska-liga/ ,  

     vlado.sinal@dhzliesek.sk  
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