
 

Plnenie podmienok odbornej prípravy -

pravidlá Súťažného poriadku DPO SR 

hasičský útok s vodou za použitia vývevy - čerpanie 
vody z prírodného zdroja - 2 pokusy, 

štafetový beh 8 x 50 m - 9 členný kolektív 2 pokusy, 

 

V tomto roku sa na krajské kolo nepostupuje. 

 

Časové zadelenie 

 podujatia : 
8:00-8:30– príchod hasičských 

družstiev , prezentácia 

8:40 – otvorenie súťaže DHZ, 

DHZO, 

veliteľ  súťaže oboznámi 
s podmienkami jednotlivých 
disciplín a pravidlami súťaž-

ného poriadku DPO SR 

 

Hodnotenie účasti : po spl-
není podmienok obdržia 
DHZ osvedčenie PP DHZ. 

Riadenie previerok priprave-

nosti :   

PP DHZ riadi štáb podujatia, rozhodcovia 

a ním     poverené osoby. 

 

Súťažný poriadok  

pravidlá platné od 1.1.2008, 

schválené prezídiom DPO SR 

Organizátor podujatia  

OV DPO v Revúca a Obecný 

úrad  Muránska Dlhá Lúka 

Organizačný štáb, technická 

komisia  

 OVŠ pri OV DPO Revúca, DHZ 
v mieste konanie hasičských 

súťaží DHZ 

Prihlášky k previerkam 

pripravenosti  HD : 

prihláška vyplnená podľa 

pretlače a potvrdená 

potvrdením prihlášky sa 

HD zaväzuje plniť 

ustanovenia pravidiel 

a pokynov organ. štábu, 

rozhodcovského zboru 

 

 

Hasičská súťaž PP DHZ 

Okresná  súťaž DHZ    

Muránska Dlhá Lúka 

    14. júna 2014 o 9:00 hod 

Na multifunkčnom ihris-

ku  

Prezentácia DHZ 

od 8:00 do 8:30 hod. 

   
Okresný výbor Okresný výbor Okresný výbor 
Dobrovoľnej Dobrovoľnej Dobrovoľnej 

požiarnej ochrany požiarnej ochrany požiarnej ochrany    
   
   
   
   
   
   
   
   

RevúcaRevúcaRevúca   

Organizačné pokyny k hasičskej 

súťaže DHZ. 

Previerky pripravenosti 

Dobrovoľných hasičských zborov 

obcí 

 

Podmienky účasti hasičských družstiev : 

uhradený členský príspevok za rok 2014 ( 2 € ) 

účastnícky poplatok – pre všetky kategórie  18 €  pre jedno HD, 

Ak DHZ nenahlási OV DPO účasť na súťaži  do 12.06. 2014 ,  Ak DHZ nenahlási OV DPO účasť na súťaži  do 12.06. 2014 ,  Ak DHZ nenahlási OV DPO účasť na súťaži  do 12.06. 2014 ,     

HD nedostane stravu !!!HD nedostane stravu !!!HD nedostane stravu !!!   



Materiálno - technické 

vybavenie: 

HD pri štafete 8 x 50 m , požiarny útok 
– vlastná technika (zodpovedajúca 
požadovaným normám).  

Ústroj :  -  cvičná letná rovnošata, 
pracovný úbor/ montérky/-  používanie 
prilieb pri PÚ,obuv pracovná, športová /  
okrem tretier a kopačiek s  naskrt. 
hrotmi sú zakázané /, povolenie štartu 
v inej ako predpísanej ústroji je potreb-
né predložiť pred podujatím štábu 
súťaže 

Upomienky / ceny/ : 

 Obec Muránska Dlhá Lúka 

   

             v.r. Karol Karáro  

okresný veliteľ   

 OV DPO v Revúcej 

Nepovolenie 
účasti na previerkach pri-
pravenosti: 

nesplnenie Súťažného poriad-

ku DPO SR. 

zistenie zlého zdravotného 

stavu u členov  HD/ úraz, PN/ 

použitie alkoholických nápojov 

pred plnením podmienok / 

disciplín / 

HD nenastúpi s požadovaným 

vybavením.  

Zdravotná služba : 

v zmysle pravidiel bude zabezpečená 
zdravotná služba  zdravotník/ SČK/ 
môže zakázať účasť , pokračovanie 
v disciplínach, ak by to malo poškodiť 
súťažiaceho. 

Poistenie :  v zmysle poky-

nov  DPO SR v čase konania 

súťaže sú účastníci  poistený 

Doprava :    dopravu   HD 

zabezpečuje DHZ, DHZO 
v spolupráci s OÚ počet prepra-
vovaných osôb musí zodpovedať 
podmienkam uvedeným v tech. 

preuk. vozidla 

Stravovanie :  

 HD  strava  / 10 lístkov / 

pre ďalšie osoby bude možnosť 

zakúpenia stravy  

 

 

 

 

     Kategórie :  

Súťažný poriadok DPO SR 

1.1.2008 

Muži a ženy 

Muži a ženy nad 35r.                       

Dorastenci 

Dorastenky  

Dorastenci predložia občianske 
preukazy  

 

IMZ rozhodcov súťaže DHZ 

Pred súťažou. Rozhodcovia nastúpia vo 

 vychádzkovej rovnošate. 

 

Bližšie informácie OV DPO Revúca 

0905 940 916  

ov.dpo.revuca@gmail.com 

 

Organizačný štáb  

“… základom 

dobrovoľníctva je 

spájanie ľudskej a 

profesionálnej  

  pomoci …”   

Organizačné pokyny k hasičskej súťaže DHZ. 

Predseda OV DPO Revúca 
  

Ing. Milan Brdársky 

Náčelník štábu - starosta obce  
Ing. Marek Nosko  

Veliteľ súťaže 
Karol Karáro 

Tajomník súťaže 
Ing. Pavol Zapletal 

Hlavný rozhodca súťaže 
Ľubomír Kisel 
 

Vedúci organizačnej komisie Andrej Hudák 

Technická komisia 
Výbor DHZ Muránska Dlhá Lúka 


