
13.ročník NOČNEJ hasičskej súťaže 
Memoriál Jána Šefčíka – BIJACOVCE – 27.08.2022 

 
 

REZERVÁCIA PORADIA 

Prihlásiť sa a rezervovať si poradie je možné na internetovej stránke www.hasicskyden.sk. Rezervácia 
sa spúšťa dňa 26.07.2022 o 20:30 hod. a počet miest je obmedzený na 50 družstiev. Každý tím, ktorý 
sa nahlási na štartovku je povinný svoju účasť potvrdiť zaplatením štartovného (15€) a zálohy (15€) do 
08.08.2022 na číslo účtu SK6309000000000524369423 v celkovej hodnote 30€. Nezabudnúť v 
predmete uviesť názov has.tímu, aby sa platba s rezerváciou ľahko spárovala.  

Po odbehnutí pokusu si prevezme tím na mieste označenom zálohu spolu s príjmovým dokladom. V 
prípade nezaplatenia štartovného do určeného času bude has.tím odstránený zo štartovky a nebude 
mu umožnené sa už na súťaž v aktuálnom ročníku prihlásiť (vzniknú voľné miesta pre ďalšie tímy na 
čakacej listine). V prípade neúčasti tímu na súťaži prepadá štartovné a záloha v prospech organizátora 
súťaže. V prípade neprevzatia zálohy do odbehnutia posledného družstva (výnimka posledných 5 
družstiev na štartovke – 10 minút po ukončení súťaže) prepadá záloha v prospech organizátora 
súťaže.  

 

TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE A PRAVIDLÁ 

- súťaží sa podľa aktuálnych pravidiel RHLS s výnimkou 1 pokusu 
- čas meraný el.časomierou od výstrelu (pevný štart) po zhodenie terčov (valce – kaliber RHLS) 
- v prípade 2 predčasných štartov bude has.tímu zapísaný neplatný pokus 
- povolené hadice B75, B65 a C52, C42, C38 
- prúdnice o priemere výstrekovej trubice 12,5 mm 
- savica bez dotyku zeme 
- sací kôš s funkčnou klapkou, ktorý musí byť naskrutkovaný pred ponorením do vody. (sací kôš 

musí byť fyzicky naskrutkovaný – je nutné vykonať pohyb košom s rukou košikára,inak pri 
„čistom prerážaní“ bude pokus hodnotený ako NP). 

- všetky šrúbenia na savici musia mať min. 2 celé závity s povoleným nábehom savice od príruby 
max. 5cm 

- rozdeľovač plne funkčný – potrebné ukázať funkčnosť na prípravnej základni 
- povolené zapožičať si súťažiaceho (povinný bežať v jednom drese za max. 2 tímy) – potrebné 

nahlásiť vopred pri registrácií tímu. 
- čas na prípravu základne je 3 minúty a začína plynúť od uvoľnenia základne predchádzajúcim 

tímom, ale súťažiaci si môžu začať chystať náradie už po zostreknutí terčov predchádzajúceho 
tímu (prípadne verdiktu platného pokusu alebo NP hlavným rozhodcom). Po uplynutí času na 
prípravu už nie je možné bez vyzvania rozhodcu upravovať náradie (nieje možné využiť 
predčasný štart na úpravu náradia). 

- po odchode predchádzajúceho družstva z prípravnej základne je max. do 3 minút na 
prípravnej základni povinná fyzická prítomnosť nasledujúceho družstva.  

 

Viac info: Bohuš Dzugas – 0944 433 431, bohus.dz@gmail.com  


