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Športové pravidlá VHSL 2012
1. Základné ustanovenia VHSL
1.1. Účasť vo VHSL
a) do VHSL sa môže prihlásiť každé družstvo, ktoré zaplatí členský príspevok do banku
Východoslovenskej Hasičskej Superligy v príslušnom roku, mužský kolektív 50 Eur, ženský tím
25 Eur. Prihlásenie nadobúda platnosť dňom zaplatenia členského príspevku.
b) členstvo vo VHSL zaniká podľa článku 5 Stanov VHSL. Po zániku členstva je možné sa prihlásiť
len opätovným doručením písomnej prihlášky.
c) každé družstvo svojim prihlásením pristupuje a vyjadruje súhlas so skôr prijatými rozhodnutiami
orgánov VHSL.
d) prihlásiť sa do VHSL je možné aj po ukončení prvej súťaže. Avšak súťažnému družstvu sa za
predchádzajúce kolá body do celkového hodnotia ligy nezapočítavajú. Body sa započítavajú až od
dňa zaplatenia členského príspevku na daný rok.
e) neskôr prihlásené družstvo môže všetky svoje práva vyplývajúce z členstva (najmä hlasovacie
a delegovať zástupcu do snemu) v danom ročníku VHSL vykonávať a uplatňovať len od momentu
prihlásenia, nikdy nie spätne.
f) štartovné pre každé ligové družstvo na každej súťaží je 3 euro, v tejto cene nie je zahrnutá
strava!! pre neligové družstvo štartovné určí organizátor súťaže, avšak toto štartovné je
v rozmedzí od 3 euro – 15 euro. Štartovné je príjmom organizátora súťaže.
1.2. ORGANIZÁCIA VHSL
a) za riadny priebeh VHSL a dodržiavanie všetkých pravidiel sú zodpovedný hlavný rozhodca ligy,
revízna komisia a na danej súťaži aj technická komisia a hlavný rozhodca danej súťaže.
b) Výbor VHSL na danej súťaži rieši iba sporné momenty zo súťaže na základe protestov
a doloženého dôkazového materiálu / videá, fotky, atď. /, tieto sporné momenty rieši na mieste.
V prípade, že na súťaži nie je prítomná uznášania schopná väčšina členov výboru, zástupcovia
ligových družstiev voľbou pred začiatkom súťaže doplnia nevyhnutne potrebný počet členov
výboru. Takto doplnený členovia výboru vykonávajú pôsobnosť len za účelom rozhodnutia
o proteste. Pri otázkach zásadného charakteru a vážnom porušení pravidiel môže Výbor predložiť
riešenie tejto situácie na ligový Snem VHSL. Snem môže rozhodnúť o danej situácií na mieste, ak
sú prítomný všetci členovia snemu.
c) všetky základné pravidlá ligy VHSL sú prijaté na Sneme VHSL konanom na začiatku sezóny,
spravidla v marci alebo apríli, kde sa vykoná aj voľba súťaží zaradených do VHSL v danom roku.
1.3. ORGÁNY A FUNKCIONÁRI VHSL
a) Snem VHSL je najvyšším orgánom VHSL a rozhoduje o najzávažnejších a najdôležitejších
otázkach ligy. Schádza sa podľa potreby, spravidla v jari a jeseni, minimálne však raz ročne.
Rozhodnutie Snemu je pre všetky orgány záväzné.
b) Výbor VHSL je výkonný orgán, ktorý riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami
Snemu VHSL. Okrem toho prijíma podnety a rieši nedostatky zistené orgánmi VHSL a ich
funkcionármi. Na danej súťaži (ligovom kole) rozhoduje o protestoch súťažiacich.
c) Predseda Výboru VHSL riadi činnosť výboru. Pri stretnutiach s organizátormi súťaží, vyhlasovaní
výsledkov, príp. pri rokovaniach so sponzormi zastupuje výbor predovšetkým predseda. Ďalej
menuje členov technickej komisie a pri vyhlasovaní výsledkov podáva správu o regulárnosti danej
súťaže príp. o porušených pravidlách.
d) Podpredsedovia sú zodpovední za dohľad nad dodržiavaním pravidiel, ďalej ak dôjde zo strany
hlavného rozhodcu ligy alebo technickej komisie upozornenie o nedodržaní regulárnosti trate,
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e)

f)

g)
h)
i)

prešetria túto skutočnosť. Podpredsedovia sú ďalej zodpovední za kontrolu výsledkov a kontrolu
pridelenia bodov za danú súťaž. V Kompetencii podpredsedov je aj podanie návrhu na odvolanie
ostatných členov výboru ak s tým súhlasia obidvaja podpredsedovia.
Hlavný rozhodca ligy je zodpovedný za dodržiavanie súťažných pravidiel zo strany rozhodcov,
nezaujatosti, športového správania a vždy objektívnemu prístupu k danej spornej situácií.
O zistených nedostatkoch a problémoch, ktoré neboli odstránené je povinný upozorniť Výbor
VHSL a navrhnúť opatrenia na ich odstránenie.
Revízna komisia kontroluje predovšetkým hospodárenie združenia, ale aj dodržiavanie stanov a
vnútorných predpisov, a upozorňuje orgány na zistené nedostatky, pričom im navrhuje opatrenia
na ich odstránenie.
Technická komisia vykonáva kontrolu dodržania všetkých technických podmienok a nárokov na
priebeh súťažného kola za účelom zabezpečenia regulárnosti danej súťaže.
v prípade sporov, ak je výklad tejto smernice nejednoznačný a sporný podáva ho Výbor VHSL
a jeho výklad je záväzný, pokiaľ snem VHSL nerozhodne inak.
všetky kolektívne orgány rozhodujú podľa zásad hlasovania a rozhodovania uvedených
v Stanovách VHSL, pokiaľ sa neustanovuje inak.

1.4. BANK VHSL
a) bank VHSL tvoria členské príspevky tímov prihlásených do VHSL, prípadné poplatky družstiev
zúčastnených na ligovom kole VHSL a takisto sponzorské príspevky a iné dary.
b) bank spravuje pokladník. O nakladaní s prostriedkami v banku rozhoduje predseda a ďalší člen
Výboru VHSL, alebo snem VHSL.
c) bank VHSL slúži na zabezpečenie potrieb združenia a to predovšetkým na financovanie chodu
ligy, nákupu trofejí, poštových náležitosti a pod.. Bank VHSL môže slúžiť aj na iné účely, ak o
tom rozhodne Snem VHSL.

1.5. BODOVANIE JEDNOTLIVÝCH SÚŤAŽÍ VHSL
1.5.1 Kategória mužov
a) družstvá zúčastňujúce sa VHSL získavajú body na základe umiestnenia na všetkých súťažiach
zaradených do VHSL.
b) pri dosiahnutí rovnakého času pridelí sa družstvám najvyšší možný počet bodov za dosiahnuté
umiestnenie. Pri rovnosti časov na prvých troch miestach nasleduje nový pokus a víťazí družstvo
s lepším časom.
c) v celkovom hodnotení (celého ročníka) pri rovnosti bodov rozhodujú lepšie umiestnenia daných
tímov (1. miesta, pri rovnosti 2.miesta atď.)
d) bodujú sa iba družstvá prihlásené do VHSL, a to takto:
1.miesto.........20 bodov
2.miesto.........17 bodov
3.miesto.........15 bodov
4.miesto.........13 bodov
5.miesto.........11 bodov
6.miesto...........9 bodov
7.miesto...........8 bodov
8.miesto...........7 bodov
9.miesto...........6 bodov

10.miesto..............................................................5 bodov
11.miesto..............................................................4 body
12.miesto..............................................................3 body
Každý ďalší dokončený útok...............................2 body
Účasť prihláseného družstva................................1 bod
Pokus hodnotený ako neplatný (NP).................1 bod
Neúčasť družstva..................................................0 bodov
Tímom nezapočítajú body z ligového kola, na ktorom
v priebehu súťažného ročníka dosiahli najhorší výsledok
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1.5.2 Kategória ženy
a) družstvá zúčastňujúce sa VHSL získavajú body na základe umiestnenia na všetkých súťažiach
zaradených do VHSL.
b) odstavce b), c), e) a d) bodu 1.5.1 uvedené v kategórii mužov platia pre kategóriu ženy rovnako.

2. TECHNICKÉ PODMIENKY VHSL
2.1. PODMIENKY PRE VÝZBROJ A VÝSTROJ
2.1.1 Kôš :
- kôš klasickej hliníkovej alebo laminátovej (kôš Turbo) konštrukcie
- s funkčnou klapkou, ktorá musí byť ovládaná z vonku
- s funkčným závitom
- kôš a príslušná savica nesmie obsahovať zaisťovací mechanizmus závitu
- musí mať sito s ľubovoľnými okami na ľubovoľnom mieste
2.1.2 Savice:
- 2 ks, minimálna dĺžka 2,5 m ±100mm, priemer max. 110 mm
- povolené savice s o- krúžkami
- povolený nábeh na savici max. 30mm od hrany posledného závitu
- šrúbenie savíc funkčné
- na savice je dovolené použiť iba izolepy, textilné pásky a SK pásky, na savice je zakázané umiestňovať
iné predmety (napr. závažia, výstuhy a iné)
- nedovolené zaisťovacie mechanizmy závitu
2.1.3 Stroj:
- PS 12 s motorom TAZ
- ovládanie plynu musí byť umiestnené na zmiešavacom zariadení
- nie sú prípustné prídavné sacie zariadenia – ejektory, tlakové fľaše, a pod.
- kĺby v rozvádzači nemusia byť funkčné
- spätná klapka v rozvádzači nemusí byť
- odvzdušňovacie prvky na vývode z rozvádzača nie sú povolené
2.1.4 Hadica B:
- minimálna dĺžka 19m (vrátane koncoviek)
- priemer – 65mm, 75mm; plošná šírka min. 100mm
- poistky na spojkách sú povolené
- hadica B môže byť vyskladaná na ráme stroja
2.1.5 Rozdeľovač :
- povolený iba rozdeľovač s jedným vstupom(B) a výstupom 1xB a 2xC
- rozrážaci klin nie je povolený
- kĺby rozdeľovača nemusia byť funkčné
- páčky rozdeľovača môžu byť skrátené
- povolená záslepka na B vývode / na polospojke alebo priamo v polospojke /
2.1.6 Hadica C:
- minimálna dĺžka 19m (vrátané koncoviek)
- priemer - 42mm, 52mm; plošná šírka min. 65mm
- poistky na spojkách sú povolené
- nie sú povolené prípravky sťahujúce kotúč
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2.1.7 Prúdnica:
- 2ks prúdnice „C“
- poistky a pásky na prúdnici sú povolené
- výstupný otvor prúdnice priemerom výstrekovej hubice 12,5 mm /plus, mínus 0,1 mm/

2.1.8 Ostatné:
- kľúče 2 ks - celý alebo polovičný, bez prídavných podložiek, a pod.
- podložka pod savicu max. rozmery 50x50cm, max. hrúbky. 10mm
- na základni je zakázané používať prídavné podložky alebo ako podklad akékoľvek iné predmety okrem
2 kľúčov na to určených iné podložky nie sú povolené (kamienky, tráva, papieriky a pod...)
2.1.9 Výstroj pre požiarny útok:
- jednotná športová, alebo pracovná ústroj, ktorá zakrýva ramená a kolená
- opasok ľahký s minimálnou šírkou 40mm alebo bojový, na vrchu odevu
- povinná ochranná prilba / nie škrupinka /
- obuv ľubovoľná , povolené všetky kopačky aj tretry
- povolené chrániče, rukavice a osobná výstroj chrániaca proti úrazu
2.2 VYKONANIE HASIČSKÉHO ÚTOKU:
Hasičský útok sa vykonáva podľa pravidiel z roku 1985 / tzv. „hurá systém“ / na 2ks hadíc „B“ a 4ks
hadíc „C“. Súťažné družstvo pozostáva zo siedmych súťažiacich, ktorí majú za úlohu v čo najkratšom
čase za použitia predpísaného náradia zostaviť kompletné sacie vedenie a prúdom vody zasiahnuť terč.
a) dĺžka prípravy na hlavnej základni je 3 - 5 minút, pričom obvyklý čas prípravy základne je 5
minút. Čas prípravy určuje organizátor po dohodne s výborom VHSL., prípadná zmena je
vyhlásená verejne pred začatím samotnej súťaže. Čas na prípravu začína bežať po uvoľnení
základne predchádzajúcim družstvom na vyzvanie rozhodcu k príprave základne.
b) medzi zuby polospojok, aj do medzery medzi košom a závitmi savice musí prejsť tabuľka
o hrúbke 1mm. Pri pochybnosti rozhodcu si pretekár sám vykoná kontrolu medzery tabuľkou.
c) savice uložené na základni sa môžu dotýkať zeme a savica môže presahovať základňu max. o
1000mm pri pohľaďe zhora, ostatné náradie nesmie presahovať okraj základne.
d) príprava základne sa končí uplynutím času na prípravu, alebo so súhlasom súťažného družstva aj
pred uplynutím tohto času. Po ukončení prípravy súťažiaci nesmie s náradím manipulovať
a sústredí sa na štartovej čiare. Ak sa náradie po ukončení prípravy pohne alebo vypadne mimo
základne neovplyvňuje to pravidlá a družstvo môže štartovať. Ak súťažiaci manipuluje s náradím
po ukončení prípravy považuje sa to za predčasný štart.
e) po ukončení prípravy môže súťažiaci manipulovať s náradím len na výzvu rozhodcu, ak ten po
kontrole náradia zistí nesúlad s pravidlami, najmä podľa písm. c) a d) tohto bodu. Po ukončení
kontroly môže ísť k základni na pokyn rozhodcu iba strojník, a to naštartovať PS, ale nesmie už
manipulovať s náradím, okrem savice na stroji ktorú môže po naštartovaní pridržať, resp.
poupraviť. Porušenie sa hodnotí ako predčasný štart.
f) - štart – štartuje sa tzv. „pevným štartom“ / štart bez pohybu /. Štartové povely pri štarte sú:
NA MIESTA - PRIPRAVTE SA - POZOR - VÝSTREL. Po povele „na miesta – pripravte sa“
súťažiaci zaujmú pevné pozície /bez pohybu/, potom nasleduje povel „pozor“, po ňom výstrel.
Každý pohyb po zadaní povelu „pozor“ sa považuje za predčasný štart, tj. neplatný, po ktorom
nasleduje opakovaný štart. Druhý výstrel znamená STOP.
g) každé súťažné družstvo má po predčasnom, resp. neplatnom štarte možnosť len jedného
opakovaného štartu, pokiaľ nebola chyba na strane štartéra, alebo štartovacej techniky (zlyhanie
výstrelu, porucha časomiery a pod.).
h) predčasný štart sa avizuje opakovane štartovným signálom, pokiaľ nie je na porade
uvedené inak, príklad (píšťalka, klaksón). Druhý predčasný štart má za následok neklasifikáciu
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i)

j)
k)
l)

m)

n)
o)
p)
q)

r)

súťažného družstva. Na štarte bez fotobunky musia byť vždy dvaja, štartér a štartér 2 /pomocník/.
Predčasne ukončiť pokus môžu iba štartéri a to iba vyššie uvedenými spôsobmi.
aj pri štarte na fotobunku družstvo štartuje buď štartovacou pištoľou alebo vopred dohodnutým
štartovným signálom rozhodcu. Družstvo stojí na tzv. „pomocnej štartovacej čiare“ vo
vzdialenosti 500 mm od štartovacej čiary.
kôš musí byť naskrutkovaný pred ponorením do nádrže a po ukončení útoku ihneď alebo na povel
rozhodcu vytiahnutý z nádrže, pričom musí byť naskrutkovaný na savici aj po vytiahnutí z nádrže.
všetky savicové spoje musia byť zoskrutkované do ukončenia útoku.
PS 12 môže byť naštartovaná aj pred zahájením útoku /štartom/, počas prípravy základne je
zakázané štartovať stroj. Rozhodca po konzultácií s výborom VHSL môže z výnimočných
dôvodov, povoliť naštartovanie PS 12 aj počas prípravy alebo po jej ukončení.
čiara zostreku /max. výška čiary 2cm/ je nedotknuteľná. Pri akomkoľvek dotyku tela, vybavenia
prúdara alebo prešľapu čiary výstreku je pokus hodnotený ako neplatný. Naklonenie prúdara alebo
presahovanie prúdnice ponad čiaru sa nepovažuje za prešľap.
prúdnica sa pri nástreku môže dotýkať zeme.
kríženie prúdov pri striekaní na terč nie je povolené a takýto pokus je neplatný.
ak v prípade straty výstroja počas útoku /napr. strata prilby/ nebude mať súťažiaci do ukončenia
pokusu výstroj kompletnú, bude pokus hodnotený ako neplatný.
pri nenaštartovaní PS 12 z dôvodu technickej závady má družstvo možnosť po odstránení závady
štartovať, ale až na konci štartového poradia. Avšak technickú závadu PS 12 musí nahlásiť pred
opustením prípravnej základne. Ak dôjde k roztrhnutiu hadice, ulomeniu alebo vyvlečeniu
z polospojky počas útoku, nemá družstvo možnosť štartovať druhý krát.
za nešportové správanie hrozí družstvu diskvalifikácia, o tomto rozhoduje hlavný
rozhodca súťaže.

2.3 VYPOŽIČANIE SÚŤAZIACEHO
a) družstvo si môže vypožičať max. jedného súťažiaceho z iného družstva. Ten môže súťažiť len za
jedno iné družstvo a každý súťažiaci môže absolvovať v jednom závodnom kole maximálne 2
útoky. Výnimočne napr. z dôvodu zranenia vypožičaného pretekára si môže družstvo v druhom
kole vypožičať iného súťažiaceho, ktorý spĺňa podmienky podľa druhej vety. To platí aj pre
neligové družstvá.
b) vypožičanie súťažiaceho musí byť nahlásené pred vydaním povelu na prípravu základne, po
odovzdaní vyplneného prestupového lístka a uhradení poplatku vo výške 2 Eur výboru VHSL.
c) požičaný súťažiaci beží v drese svojho materského družstva. Prezliekanie dresov sa považuje za
nešportové správanie, preto budú v takom prípade diskvalifikované obe družstvá.
d) pri nesplnení týchto podmienok bude súťažné družstvo diskvalifikované.
e) poplatok za prestup je vždy príjmom VHSL ak je daná súťaž zaradená do kalendára VHSL a to aj
v prípade neligových družstiev.
2.4 TECHNICKÁ KOMISIA
a) Technická komisia má troch členov a zostavuje sa individuálne pre každé ligové kolo z osôb
delegovaných každým ligovým družstvom. Každé družstvo má právo nominovať najviac dve
osoby spôsobilé vykonávať činnosť člena technickej komisie, ktoré nahlási výboru VHSL.
b) družstvá pri výbere svojich nominantov dbajú na ich odbornosť a osobnostné predpoklady.
Členstvo v technickej komisii je čestná funkcia, ktorú jej člen vykonáva odborne, objektívne,
nezaujato a zodpovedne.
c) Technickú komisiu zostavuje predseda VHSL vždy aspoň týždeň pred konaním každého ligového
kola, tak že vyberie troch členov z nominantov ligových družstiev. Členom komisie nemôže byť
nominant družstva, ktoré organizuje dané kolo. Pri výbere členov predseda dbá na osobnostné
predpoklady nominantov a na primerané zastúpenie nominantov všetkých družstiev v priebehu
súťažného ročníka.
d) jeden a ten istý nominant môže byť ustanovený za člena technickej komisie aj opakovane.

© VHSL 2012

e) Technická komisia vždy pred začiatkom kola kontroluje rozmery a technické nároky na trať,
základňu, nádrž na vodu a časomieru. Pred začiatkom súťaže a v jej priebehu dozerá na to či
organizátor zabezpečil potrebný personál na kontrolu náradia, meranie hadíc a dodržiavania
pravidiel, a či tento personál vykonáva svoje povinnosti riadne v priebehu celej súťaže.
f) v prípade zistenia nedostatkov neodkladne o nich informujú organizátora súťaže, ktorý je povinný
ich čo najskôr odstrániť.
g) o dodržaní podmienok regulárnosti priebehu súťaže spíšu členovia technickej komisie zápisnicu,
v ktorej konštatujú buď dodržanie podmienok alebo uvedú zistené nedostatky a podstatné
skutočnosti. V prípade zistenia hrubých nedostatkov, sa môžu členovia komisie uzniesť o podaní
návrhu na vylúčenie súťaže z ligy, resp. nezapočítanie výsledkov z daného kola do celkového
hodnotenia ligy. Takéto uznesenie sa uvedie v zápisnici aj s pomerom hlasov. Po vyhotovení
zápisnice ju členovia komisie podpíšu.
h) o návrhu podľa písm. g) rozhodne po prešetrení Výbor VHSL najneskôr do dvoch týždňov od
skončenia ligového kola. Na nezapočítanie kola do hodnotenia ligy sa vyžaduje súhlas
trojpätinovej väčšiny všetkých členov výboru. Aj tu môže výbor postupovať primerane podľa
bodu 1.2 písm. b) tohto poriadku a predložiť vec na rozhodnutie Snemu.

3. Povinnosti usporiadateľa a rozhodcov
3.1. ZÁKLADŇA
a) rozmery základne sú 2000mm x 2000mm, s minimálnou výškou 100mm
b) základňa musí byť drevená a musí byť spojená v jednom celku aby nedochádzalo k prehýbaniu
základne alebo rozdielnej výške základne.
c) základňa môže byť potiahnutá protišmykovou podložkou (kobercom) okrem toho je na základni
zakázané používať ako podklad, akékoľvek iné predmety
3.2. PRÍPRAVNA ZÁKLADŇA
a) slúži na kontrolu náradia a kontrolu technických podmienok a vybavenia súťažných tímov
b) tím na kontrolnú základňu pristúpi po vyzvaní rozhodcu
c) tím musí poskytnúť náradie na overenie rozhodcom či spĺňa dané pravidlá VHSL
d) ak sa po kontrole náradia zistí, že niektoré náradie nespĺňa pravidlá VHSL, tím ma právo na jeho
výmenu
e) rozmery prípravnej základne sú 2000 x 2000 x (100) mm (nemusia však byť striktne dodržané)
3.3. ČASOMIERA A TERČE
a) čas sa meria elektronicky. Časomiera musí mať časy minimálne v stotinách sekundy a merať ľavý
aj pravý terč samostatne.
b) terče musia mať nástrekovú dieru s priemerom 50 mm uprostred štvorcovej konštrukcie o
rozmeroch 50 x 50 cm, pričom stredová os nástrekovej diery je vo výške 160 cm.
c) terče musia byť konštruované tak, aby boli vybavené viditeľnou svetelnou signalizáciou
ukončenia pokusu, ktorá musí byť umiestnená na terči alebo medzi terčami.
3.4. NÁDRŽ NA VODU ( „kaďa“ ):
a) musí mať výšku steny min. 800 mm a šírku min. 800mm
b) objem min. 1000 l (1m3)
c) voda sa počas útoku nedopĺňa
3.4. SÚŤAŽNÁ TRAŤ
a) presné rozmery trate a jej grafické znázornenie sú uvedené v názornom plániku, ktorý tvorí
neodlučiteľnú prílohu tohto súťažného poriadku.
b) dĺžka traje je 70m od osi základne v smere útoku. Organizátor môže trať skrátiť len
z výnimočných dôvodov a okolností, a to vždy iba po predchádzajúcom súhlase výboru VHSL ak
podmienky konania súťaže neumožňujú dodržať predpísanú dĺžku trate, inak pri nedodržaní
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rozmerov trate je táto súťaž vylúčená z aktuálneho ročníka VHSL. Ak bolo skrátenie trate
povolené, tak vždy sa tento údaj uvedie pri výsledkovej listine aj s uvedením dĺžky trate.

3.5. ROZHODCA
a) výber rozhodcov závisí na usporiadateľovi súťaže, ktorý pri ich výbere spolupracuje s výborom
VHSL, predovšetkým hlavným rozhodcom ligy a pritom dôrazne dbá na to aby mali požadované
predpoklady.
b) organizátor je povinný zabezpečiť najmenej 4 rozhodcov pre dané kolo VHSL. A to 1 Rozhodcu
pre prípravnú základňu, 1 rozhodcu pre hlavnú základňu, 1 rozhodcu pre meranie hadíc a 1
rozhodcu na nástrekovú čiaru pri terčoch.
c) rozhodcu – štartéra a rozhodcu- pre hlavnú základňu schvaľuje výbor VHSL.
d) na každej ligovej súťaži štartuje družstvá rozhodca - štartér. Rozhodca – štartér môže byť
zároveň aj rozhodcom na hlavnej základni.
e) hlavný rozhodca súťaže je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel súťaže a pravidiel VHSL
a riadny priebeh ligového kola, hlavným rozhodcom súťaže je buď štartér alebo rozhodca na
základni.
f) rozhodca na prípravnej základni je zodpovedný za technickú kontrolu náradia súťažného družstva
podľa pravidiel VHSL. Ak zistí že náradie nezodpovedá pravidlám VHSL oznámi to súťažiacim,
tí sú oprávnení v primeranom časovom limite si náradie vymeniť, inak im prípravu na hlavnej
základni neumožní a pokus je hodnotený ako neplatný.
g) rozhodca na základni je zodpovedný za stav základne, kontrolu prichystaného náradia v súlade
s pravidlami a kontrolu koša pri ponorení a vyberaní z nádrže. Ak zistí že náradie alebo výstroj
nezodpovedá pravidlám VHSL oznámi to súťažiacim, tí sú oprávnení náradie do ukončenia
prípravy vymeniť a výstroj do zahájenia štartu doplniť, inak bude pokus hodnotený ako neplatný.
h) rozhodca pri terčoch je zodpovedný za prešľapy na výstrekovej čiare a tiež dbať o nekríženie
prúdov pri striekaní na terč.
i) rozhodca štartér- vykonáva štart a kontroluje predčasné vybehnutie (uliaty štart), ďalej ak zistí, že
výstroj súťažiacich nie je v súlade s pravidlami, vyzve aby nedostatok ihneď odstránili, inak ich
neodštartuje.
j) rozhodca pre meranie hadíc je zodpovedný za premeranie jednej vyžrebovanej hadice u
každého súťažného družstva.
k) rozhodca pri kadi, ak bol ustanovený samostatne zodpovedá za vylievanie vody späť do kadi,
resp. vhodné miesto určené usporiadateľom tak, aby nedochádzalo k vylievaniu vody na trať
a tým k zhoršovaniu podmienok trate, a zhoršovaniu podmienok pre ostatných súťažiacich.
Akékoľvek úmyselné vylievanie vody na súťažnú trať sa považuje za nešportové správanie
a dané družstvo bude diskvalifikované.

4. Protesty
a) protest proti nedodržaniu pravidiel VHSL je možné podať len proti hodnoteniu vlastného
družstva.
b) súťažné družstvo môže podať protest iba písomnou formou a to max. do 20. minút po ukončení
svojho pokusu.
c) protest podáva zástupca súťažného družstva do rúk výboru VHSL, ktorý je povinný sa týmto
protestom zaoberať a rozhodnúť bezodkladne, ale najneskôr pred skončením daného kola. Tento
zástupca pri prejednaní protestu vystupuje pred výborom a predkladá prípadný dôkazný materiál.
d) výsledok rozhodnutia výboru musí byť ohlásený verejne. Rozhodnutie výboru VHSL je pre dané
súťažné družstvo a usporiadateľa záväzné a konečné.
e) Výbor danú spornú situáciu, môže posunúť na rokovanie Snemu v zmysle bodu 1.2 písm b) týchto
pravidiel ak sú na to splnené podmienky.
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f) Pri podávaní protestu musí družstvo zložiť zálohu 7 eur do rúk členov výboru VHSL, ktorá sa pri
kladnom vybavení protestu vráti, pri zápornom prepadá do banku VHSL.
g) V prípade nepodania protestu písomne sa výbor týmto protestom nebude zaoberať.

5. Ostatné podmienky
a) pri účasti dvoch alebo viacerých družstiev z jedného tímu sa body rátajú iba družstvu
prihlásenému do VHSL a štartuje označené ako I. ( príklad : Košice I., Košice II., Košice III. )
b) súťažné družstvo sa môže do súťaže prihlásiť najneskôr do zahájenia útoku posledného
súťažného družstva. Viacero družstiev z jedného DHZ sa hlási naraz. Ak sa družstvo prihlásilo až
po začiatku druhého kola vykoná pokus len v tomto kole.
c) Na začiatku súťaže sa vyžrebuje štartové poradie. Družstvo ktoré sa prihlási až po žrebovaní sa
zaradí na koniec štartového poradia a to aj ligové družstvo.
d) v odôvodnených prípadoch je možné so súhlasom hlavného rozhodcu súťaže a po dohode
družstiev zmeniť štartové poradie.
e) usporiadatelia zodpovední za trať musia byť zreteľne označení (rozlišovacie vesty, visačky,
šiltovky, pásky na ruke alebo dresy domáceho usporiadavateľského tímu).

6. Pokyny pre usporiadateľov
Usporiadateľ kola VHSL musí:
a) vytvoriť pozvánku v elektronickej podobe a umiestniť ju na stránku VHSL a na firesport.cz.
b) zabezpečiť zapisovateľa/zapisovateľku pri časomiere.
c) zabezpečiť fotografa a po ukončení kola dodať fotografie na DVD, pre potreby ligy.
d) zabezpečiť plochu pre vyvesenie plagátov a reklamných banerov VHSL, sponzorov a partnerov.
e) zabezpečiť občerstvenie/stravu, keďže v cene štartovného nie je stravovanie. Stanovená hodnota
stravnej jednotky je najviac 1,50 €. Zástupca súťažného tímu (DHZ) musí stravu nahlásiť
organizátorovi najneskôr 4 dni pred súťažou, inak mu zaniká nárok na garantovanie stravy
organizátorom na podujatí.
f) zabezpečenie kobercov pod základňu, koberec musí prečnievať min. 1,5m od okraja základne.
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Príloha: Grafický plán s rozmermi súťažnej trate

