
Územná organizácia  Dobrovoľnej  poţiarnej  ochrany    SR  B a r d e j o v 

Číslo:  44/2019-II/3b                                                                               

 

O r g a n i z a č n é      z a b e z p e č e n i e 

súťaţi  DHZ,  hasičského dorastu, územného kola hry Plameň                                        

a pohárových súťaţi v roku  2 0 1 9 

  

     Územná organizácia DPO SR Bardejov organizuje v tomto roku 67. ročník obvodových 

a územných súťaţi DHZ a hasičského dorastu,  pohárové súťaţe, XVII. ročník okresnej hasičskej 

ligy a taktieţ  46. ročník územného kola súťaţe mladých hasičov - hry Plameň 2019.  

     Súťaţe budú organizované v zmysle Súťaţných poriadkov, platných od 1.1.2008 a v znení 

novelizácie, ktorú vykonal Snem DPO SR dňa 30.11.2013, týkajúceho sa zavedenia pretlakového 

ventilu nastaveného na tlak 0,8 MPa v súťaţnej disciplíne poţiarny útok s vodou a Smernicou na 

vykonanie previerky pripravenosti DHZ/DHZO okresu Bardejov na rok 2019.  

      I.  Obvodové súťaţe  

Obvodové súťaţe budú vykonané podľa priloţenej Smernice na vykonanie previerky pripravenosti 

DHZ/DHZO okresu Bardejov pre rok 2019. 

- poţiarny   útok z prírodného vodného zdroja s pouţitím vlastnej techniky  

- zdravotná príprava 

- úloha podľa dohody okrsku 

 

    II.  Územná súťaţ DHZ  a hasičského dorastu a okresná pohárová súťaţ: 

Uskutoční sa dňa 8. júna 2019 v obci Kľušov 

Súťaţiť sa bude v disciplínach: 

-  poţiarny útok -  1 pokus  

-  štafeta 8 x 50 m – 1 pokus 

Na územnú súťaţ DHZ a hasičského dorastu  postúpia prihlásené hasičské druţstvá vo všetkých 

kategóriách / muţi, muţi nad 35 rokov, ţeny, ţeny nad 30 rokov, dorastenci a dorastenky/, ktorí sa 

zúčastnili obvodových súťaţí /previerky pripravenosti/. 

Účasť na územnej súťaži je nutné záväzne nahlásiť ÚzO  DPO  SR Bardejov ul. Dlhý rad 16,  

budova Okresného úradu, II. poschodie č.d.128, telefonicky – 0918790358 alebo e- mail 

ovdpobardejov@centrum.sk  ovbardejov@dposr.sk  najneskôr 29. mája 2019 

Víťazi územnej súťaţe DHZ a hasičského dorastu postúpia na krajskú súťaţ DHZ a hasičského dorastu, 

ktorá sa uskutoční dňa  22. júna 2019  v  Drienove, okres  Prešov. 

Vybrané najlepšie HD z územnej  súťaţe budú okres reprezentovať na XXVII. ročníku súťaţe HD - 

Šarišský pohár, ktorá sa uskutoční dňa 17.8.2019 v obci Torysa, okres Sabinov. 

     III.  Okresná hasičská liga: 

Za účelom zatraktívnenia pohárových súťaţi v letnom a jesennom období sa organizuje XVII. ročník 

okresnej hasičskej ligy. Účastníkom OHL môţe byť kaţdý DHZ, ktorý prihlási HD ligovej komisii 

alebo ÚzO  DPO SR  Bardejov do  2. júna 2019 

Víťazi OHL postúpia na XVIII. ročník východoslovenskej hasičskej ligy, ktorá sa uskutoční dňa 

14.9.2019 v Spišskom Hrušove okres Spišská Nová Ves. 

     IV.  Územné  kolo súťaţe mladých hasičov - Plameň 2019: 

Uskutoční sa podľa Pravidiel pre celoštátnu hru Plameň, dňa 24. mája 2019  v obci Hertník    

Vybrané kolektívy budú  náš okres reprezentovať na XXVII. ročníku súťaţe HD – Šarišský pohár  

dňa 17. augusta 2019 v obci Torysa, okres Sabinov. 
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    V.  Hasičská stovka: 

Súťaţ jednotlivcov v disciplíne – beh na 100 m cez prekáţky,  propozície a informácie na 

www.dposr.sk. Územná súťaţ v tejto disciplíne sa uskutoční dňa 8. júna 2019 v obci Kľušov 

      

     Na podujatiach organizovaných ÚzO DPO SR sú účastníci poistení na základe poistnej zmluvy 

uzatvorenej DPO SR. 

     Ţiadame DHZ, aby zabezpečili prípravu a účasť HD na obvodových a územných súťaţiach 

DHZ/DHZO, hasičského dorastu a kolektívov mladých hasičov na územnom kole hry Plameň 2019.  

 

     V Bardejove  7. mája 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

           Štefan   K u č e č k a                      Slavomír   H a v í r                      Gabriela   Š v a r n á 

         predseda ÚzO DPO SR                  veliteľ ÚzO DPO SR                tajomníčka  ÚzO DPO SR 

 

 

 

 

Upozorňujeme ! 

 

-  Účasť na súťaţiach je nutné záväzne nahlásiť ÚzO DPO SR Bardejov /tel. 0918790358, sídlo –        

   ul. Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov – budova Okresného úradu, II. poschodie, č.dv. 128/ najneskôr  

   5 dní pred konaním súťaţe, v opačnom prípade nebude zabezpečené stravovanie a občerstvenie. 

-  štartovné je 10,- €. Výber štartovného bude pri prezentácii v deň súťaţe. V prípade záväzného  

   prihlásenia a neúčasti na súťaţi, je DHZ/DHZO povinný štartovné uhradiť. 

-  v záujme vylepšenia disciplíny, poradovosti a výstrojenosti na súťaţiach:  

    - pri príprave členov HD venovať maximálnu pozornosť aj výcviku poradovej prípravy, 

- dbať na dodrţiavanie prísneho zákazu poţívania alkoholických nápojov pred súťaţou a v jej 

  priebehu a na disciplinované správanie členov HD počas celej súťaţe, 

    - k plneniu súťaţných disciplín a do všetkých nástupových tvarov nastupujú hasičské druţstva 

      jednotne ustrojení,  

    - na vyhodnotenie súťaţe sú povinní nastúpiť všetci členovia súťaţného druţstva 

http://www.dposr.sk/

