Východoslovenská
hasičská liga
Organizačné zabezpečenie - pozvánka
17. ročníka finálovej súťaže VHL
Ligová komisia Východoslovenskej hasičskej ligy v spolupráci s ÚzO DPO Michalovce
Zemplínskou hasičskou superligou, obcou Žbince a DHZ Žbince Vás pozývajú na 17. ročník
finálovej súťaže Východoslovenských hasičských lig 2018.
Súťaž sa uskutoční s podporou Košického samosprávneho kraja a Prešovkého samosprávneho kraja.
Dátum a miesto
29. septembra 2018 (sobota) o 9 00 hod.
konania:
v obci ŽBINCE (okres Michalovce) na futbalovom ihrisku
Súťažné kategórie
a pravidlá súťaže:

Vykonanie
disciplíny :

Účastníci:

Súťažiť sa bude podľa Súťažného poriadku DPO SR s platnosťou
30.11.2013 v kategórií muži a ženy. Motorová striekačka (PPS) musí byť
schváleného typu bez viečka a musí spĺňať požiadavky bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci.
HD môžu byť doplnené najviac 3-mi požiarnikmi dorasteneckého veku, ak sú
členmi príslušného DHZ. HD má 7 resp. 8 členov (veliteľ nie je povinný).
Súťažnou disciplínou je PÚ s vodou
(2 pokusy) na sklápacie terče
s elektrickou časomierou.
LK povoľuje v 17. ročníku používanie športových hadíc B 65 a C 42.
HD v OHL si môžu na finálovú súťaž zapožičať jedného zo súťažiacich
z iného HD (DHZ) za podmienky, že bude súťažiť v drese materského DHZ.
Každý súťažiaci môže hosťovať len v 1 HD. Poplatok za hosťovanie je 5,-€.
Viď: Súťažný poriadok DPO SR. Čas na prípravu bude max. 3 minúty.
Časomiera bude elektronická bez merania ručnými stopkami.
Štartovanie s pištoľou dvomi štartérmi s dôrazom na „pevný štart“ (po povele
POZOR bez pohybu). Súťaží sa z jednej základne.
Postupujúce HD a HT na finálovú súťaž určí ligová komisia VHL na základe
dohodnutého postupového kľúča, ktorý bol dohodnutý na jarnom sneme VHL
20.4.2018 v obci Kecerovce.
Postupový kľúč na finálovú súťaž VHL 2018:
- domáci DHZ Žbince má zastúpenie v oboch kategóriách
muži
1-8 účastníkov → 1
9 a viac → 2
Domáci → 1

Štáb súťaže :

ženy
4 účastníci → 1
5 a viac → 2
Domáci → 1

Hlavný rozhodca : ........................ Jozef ŠIMOŇÁK .........................................
R1: ............................................... Jozef ŠIMOŇÁK .........................................
Vedúci organizačnej komisie : ..... Patrik PETRO ..............................................
Vedúci sčítacej komisie: .............. Ondrej KLIMO ............................................
Meranie hadíc: ..............................Miroslav ONDO............................................
................................Martin HUDÁK ............................................
Kontrola náradia na prípravnej základni: ........... Radoslav REŠETÁR .............
Štartéri: ............... Martin KUCHÁR, Radovan BACHORÍK, Vladimír BEŇO,
................Maroš POREMBA, František PIPKA ..................................

Vstupná kontrola: ........................ okres Michalovce .........................................
Terče: ........................................... Jozef BURIK ...............................................

Časový plán
súťaže:

Výstroj :

Doprava:
Štartovné,
stravovanie:

Bezpečnosť a
disciplína :
Protesty :

Prihlášky –
prezenčné listiny:
Štartovné čísla:

Vecné ceny:

Upozornenia :

Vyhodnotenie:

Rozhodcovský zbor tvoria rozhodcovia delegovaní ligovou komisiou VHL.
Ligová komisia VHL si vyhradzuje právo rozhodnúť v prípade protestov
a nepredvídaných okolnosti počas finálovej súťaže VHL.
8,15 - zraz HD, prezentácia
8,40 - slávnostný nástup, otvorenie súťaže
9,00 - plnenie súťažnej disciplíny
15,00 - nástup, vyhodnotenie súťaže
Jednotná, vhodná šnurovacia obuv /pracovná, alebo športová/ LK povoľuje
hasičské tretry – na vlastnú zodpovednosť, prilby bez úprav a ľahké opasky
min. šírka 40 mm. Rozhodcovia budú mať vesty s nápisom ROZHODCA.
Na vlastné náklady DHZ.
Na základe rozhodnutia ligovej komisie VHL je určený poplatok štartovný
poplatok 15,– €, ktorý treba odovzdať pri prezentácií, kde dostanete
potvrdenie o zaplatení. V tomto poplatku nie je zahrnutá strava, tá sa registruje
na stránke spolu s rezerváciou štartového poradia.
V prípade väčšieho odberu stravníkov stravy nahlásiť do 25.9.2018 –
0948 154 940 – Patrik Petro.
Členovia HD na samotnej súťaži vrátane cesty tam a späť sú povinní
dodržiavať zásady bezpečnosti. Prísne sa zakazuje požitie alkoholických
nápojov a iných podporných prostriedkov pred a počas súťaže.
Protest je možné podať hlavnému rozhodcovi do 10 minút od skončenia
pokusu s vkladom 10,- €. Protest sa môže týkať len vlastného HD v súvislosti
s porušením súťažného poriadku DPO SR.
Odvolávaciu komisiu rieši Súťažný poriadok DPO SR.
Priložené v prílohe je potrebné vypísať, potvrdiť a odovzdať pri prezentácii
v deň konania súťaže. Všetky potrebné informácie sú na stránke
https://firesportresults.shagy2301.sk/. Taktiež odporúčame pri prezentácii
odovzdať stručnú písomnú charakteristiku DHZ a obce.
Registrácia HD/HT bola spustená elektronicky 10.9.2018 o 20:00 hod. na
stránke vhl.sk. Koniec registrácie HD/HT z jednotlivých líg je 20.9.2018
o 23:59 hod. Akákoľvek dodatočná žiadosť o zmenu štartového poradia bude
spoplatnená sumou 10€ (Vrátane poruchy na technike a podobne).
Zabezpečí organizátor finálovej súťaže. Každé HD dostanú diplom o účasti a
5 najlepších HD v kategórii muži a 5 ženy dostanú vecné ceny. Držiteľov
Putovných pohárov – ženy DHZ Spišský Štvrtok a mužov DHZ Vtáčkovce
žiadame o ich odovzdanie pri prezentácii v deň konania súťaže.
Kontrola totožnosti bude vykonaná pri prezentácii, členovia HD sa preukážu
preukazom totožnosti ( OP, VP, cestovný pas). Technická kontrola bude
vykonaná pred každým štartom na prípravnej základni, po ukončení pokusu
bude skontrolovaná jedna vylosovaná hadica.
Všetky relevantné informácie ohľadom VHL sú neustále aktualizované na
webovej stránke www.vhl.sk a taktiež na Facebookej stránke VHL !
Do celkového hodnotenia sa počíta lepší pokus a víťazom sa stáva HD
s najnižším časom. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční do 30 min. po ukončení
disciplíny.

Ing. Vladimír Beňo, PhD. v .r.
predseda LK VHL

Bc. Miroslav Semanič v .r.
predseda KO DPO SR Košice

