
Dobrovoľná požiarna ochrana – krajský výbor Trenčín 
 

Organizačné zabezpečenie 

 
Krajskej súťaže Dobrovoľných hasičských zborov a hasičského dorastu 

 

 
     V súlade s plnením úloh DPO SR na úseku školenia ,výcviku , so Súťažným 

poriadkom  DPO SR a Súťažným poriadkom hasičského dorastu DPO SR ,  sa 

uskutoční  v mesiaci jún krajská súťaž DHZ a hasičského dorastu.  

 

Krajská súťaž  v kraji Trenčín sa uskutoční dňa  25. júna 2011 (sobota)   

na ihrisku TJ Trenčianske Bohuslavice, okres Nové Mesto nad Váhom. 

 

Krajskej súťaže sa zúčastnia víťazné DHZ   družstvá hasičského dorastu jednotlivých 

okresov Trenčianskeho kraja v kategórii muži, ženy, dorastenci a dorastenky. 

 

Krajskú súťaž bude riadiť vedenie súťaže a zriadené komisie v zložení : 

 

1) viceprezident DPO   Vánik           Tibor         Trenčín 

2) veliteľ súťaže             Bc.Smolinský Jozef         N.Mesto n/V.  

3) tajomník súťaže    Vániková  Alena         Trenčín 

4) hlavný rozhodca súťaže  Toráň  Anton          Ilava 

5) vedúci organizačnej komisie  Dulinková  Monika     N.Mesto n/V. 

6) starostka obce             Ing.Naďová Bibiana   

7) predseda DHZ       Kopunec  Ján 

 

Zloženie pomocných pracovných komisií je nasledovné : 

 

 

Prezentácia :               Vániková Alena , Novotná Margita 

 

Sčítacia komisia :                 Krúpa Ivan -počítač, Kozáková Zuzana,  

                                             Chvojková Janka   

 

Vstupná kontrola:                 Lahká Lýdia, Kopačka Jozef 

 

Technická komisia PÚ :       Baboľ Jozef, Kamenický Marián  

 

Technická komisia Štafeta : Chvojka Jindřich, Šibík František 
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Odvolacia komisia : Bc. Smolinský Jozef, Toráň Anton, Vániková Alena  

 

HR disciplíny PÚ :      Majtán Pavol                           

 

HR disciplíny štafeta 8x50m :  Monček Vladimír 
 

Zapisovatelia na disciplínach : požiarny útok -Mgr. Kusendová Silvia, 

                                                             štafeta             - Ing. Lužná Michaela       

    

            

Zaradenie rozhodcov na PÚ: Papuča Milan, Michalička Dušan, Klimáček Jaroslav 

               

Časomerači : Vašíček Ján, Meliš František, OV DPO Part.     

     

Zaradenie rozhodcov na štafete 8x50m:   
 

1.štartér Vančo Marián    5. OV Púchov 

2.časomiera Hančík Stanislav   6. stred kontrola Štrbavý Štefan 

3.odovzdávka Toráč  Vladimír         7.   Krajmer Ľubomír 

4.odovzdávka Hanus Ján               8.   Durec Jaroslav 

 

Časomerači : Behanec Štefan, Hučko Peter, OV Partizánske. 

Časomerači + funkciu štartéra bude vykonávať OR HaZZ Trenčín – HS Dubnica nad Váhom. 

 

Disciplíny : 

Požiarny útok  

Štafeta 8x50 metrov                           

 

V každej disciplíne budú 2 pokusy !!! Pri druhom pokuse sa dráhy striedajú -

menia!! 

 

Súťaž bude organizovaná podľa „Súťažného poriadku  DPO SR a Súťažného 

poriadku hasičského dorastu DPO SR. 
. 

Pri disciplíne PÚ budú súťažné družstvá používať vlastnú techniku a náradie, ktoré 

zodpovedá súťažnému poriadku. Pri plnení disciplíny sa použijú nástrekové terče. 
 

Motorová striekačka sa   pred  začatím plnenia disciplíny nesmie štartovať!! 
 

Na disciplínu štafeta 8x50 m  dodá náradie organizátor súťaže , na úsekoch 7 – 8 

môže použiť aj vlastné náradie , ktoré zodpovedá „Súťažnému poriadku“ a bude 

schválené technickou komisiou. 
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Súťaž začnú dorastenci štafetou, dievčatá požiarnym útokom. Potom muži 

štafetou a ženy požiarnym útokom.  

 

Výstroj súťažiacich v zmysle článku 19 súťažného poriadku DPO SR. 

 

Náradie na požiarny útok v zmysle článku 21 súťažného poriadku DPO SR. 

 

Podložky zabezpečí organizátor súťaže. 

 

Môžu sa používať iba polo spojky „DIN“ !! 

 

Usporiadateľ na disciplínu PÚ zabezpečí 2 základne!! 

 

 

Technická kontrola náradia :   
 

Technická kontrola náradia sa bude vykonávať pred zahájením súťaže v určenom priestore členmi 

komisie. Následne sa náradie uloží do určených boxov, ktoré budú vyznačené pri základniach pre 

disciplínu“ Požiarny útok“.  

 
Na disciplíne PÚ sa kontrola vykoná  pred nástupom súťažných družstiev k vykonaniu 

disciplíny v určenom priestore. Technická kontrola náradia sa bude vykonávať náhodne, do 10 –tich 

minút po ukončení pokusu. 

 

Upozornenie!!! 

 
DHZ a družstvá hasičského dorastu ktoré použije náradie ktoré nezodpovedá „Súťažnému 

poriadku“ bude v tomto pokuse diskvalifikované!!!! 

 

 

Vstupná kontrola : 

 
Pri prezentácii súťažných družstiev bude vykonaná kontrola totožnosti súťažiacich. 

 

 

Člen DHZ a družstva hasičského dorastu musí mať u seba občiansky preukaz (pas) , kartu 

poistenca a členský preukaz DHZ  s platnou členskou známkou za rok 2011! 

 

Všeobecne : 
HD po príchode do miesta súťaže pri prezentácii odovzdá prihlášku do súťaže , pričom obdrží 

stravné lístky ,ako i štartovné číslo a bodovací záznam s časovým údajom na nástup plnenia 

disciplíny. Vozidlá sa uložia do vyhradených priestorov po vyložení náradia do pripravených boxov 
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Stravovanie je zabezpečené v mieste konania súťaže. 

 
Každé DHZ si prinesie so sebou aj krátku charakteristiku cca ½ strany A4, ktorá bude prečítaná 

pred plnením disciplíny. Túto charakteristiku odovzdá pri prezentácii. 
 

Nástup na otvorenie súťaže bude vykonaný po družstvách.  
 

Toto organizačné zabezpečenie vychádza z pokynov , ktoré boli vydané Republikovým 

výcvikovým štábom na rok 2011 k organizovaniu Krajských súťaží a Majstrovstiev Slovenskej 

republiky . 

 

Časový harmonogram krajskej súťaže  : 

 
Do         08.00 hod. príchod DHZ , rozhodcov a členov vedenia súťaže  

 

08.00 hod.   08.30 hod. prezentácia, uloženie techniky, zas. ved. súťaže, porada rozhodcov  

 

08.30 hod.   08.45 hod. nástup DHZ a rozhodcov po družstvách, zahájenie KS  DHZ 

 

09.00 hod.                     plnenie disciplín  

  

vyhodnotenie súťaže  do 30 minút po ukončení disciplín 

 

Na zasadnutí KV DPO dňa 10.03.2011 bolo vykonané vylosovanie štartovných čísiel na základe 

ktorého je spracovaná štartovná listina nasledovne : 

 

OV DPO    muži       ženy  dorast  dorastenky 

 

Považská Bystrica  35  21  17  1 

 

Púchov    32  19  11  7 

 

Ilava     36  24  16  6 

 

Trenčín    29  27  13  3  

 

Nové Mesto N/V.   30  26  10  5 

 

Myjava    31  23  18  9 

 

Bánovce n/B    28  20  15  8 

 

Partizánske    33  25  12  2 

 

Prievidza    34  22  14  4 
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Dorastenky –štartovné čísla  od 1 - 9 

Dorastenci  - štartovné čísla  od 10 – 18 

Ženy  štartovní čísla  od 19 – 27 

Muži  štartovné čísla od 28 - 36 

 

 

Úlohy pre OV DPO : 

 

1) Každý OV DPO v termíne do 20.6.2011 nahlási na OV DPO Trenčín č.t. 0918790343 

postupujúce DHZ na KS DHZ a hasičského dorastu.                                                                        

 

 

2) Z dôvodu objektívnosti každý OV DPO zabezpečí osobnú účasť rozhodcov , ktorých 

rozdelenie bolo vykonané na zasadnutí KV DPO.   

Rozhodcovia sa dostavia vo vychádzkovej rovnošate. Aspoň 2    rozhodcovia z každého 

OV DPO prinesú na súťaž aj stopky!!! 

 

 

3) Každý OV DPO pre svoje postupujúce DHZ zabezpečí doručenie tohto OZ spolu 

s prihláškou. 

 

 

 

 

Vánik Tibor       Bc. Smolinský Jozef                 Vániková Alena 

    predseda KV DPO            veliteľ súťaže                tajomník súťaže    

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


