Okresná hasičská liga - Štatút
Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIE
1) Okresná hasičská liga okresu Liptovský Mikuláš (ďalej len „OHL“) je dobrovoľná
samosprávna súťaž Dobrovoľných hasičských zborov (ďalej len „DHZ“), ktorej
vyhlasovateľom je Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky v
Liptovskom Mikuláši (ďalej len „ÚzO“).
2) Organizátorom súťaže je DHZ, ktorá organizuje príslušné kolo súťaže OHL v kalendárnom
roku.
3) Cieľom OHL je:
a) dosiahnuť v OHL záväzný kalendár súťaží konaných mimo súťaží DPO SR
organizovaných v okrskových, obvodových a okresných kolách,
b) zvýšiť účasť DHZ na súťažiach,
c) zvýšiť výkonnosť DHZ a rozšíriť ich počet,
d) zaktivizovať funkcionárov DPO na obciach,
e) prispieť k propagácii požiarnej ochrany na obciach a mestách,
f) prilákať mladú generáciu do radov dobrovoľných hasičov.
5) OHL riadi Územný výcvikový štáb (ďalej len „ÚzVŠ“).
6) DHZ sa podľa vlastných možností zúčastňujú súťaží organizovaných v rámci OHL. Počet kôl
a termíny navrhne ÚzVŠ pred začatím ligového ročníka. V celkovom hodnotení sa hodnotí
súčet získaných bodov na súťažiach OHL v danom ročníku.
7) Víťazstvo v OHL nie je automatickou zárukou postupu do vyšších ligových súťaží, pretože
tieto sa riadia vlastnými pravidlami.
Článok 2
PODMIENKY ÚČASTI V OHL
1) OHL je organizovaná v kategórii:
a) muži,
b) ženy,
c) chlapci – vek do 16 rokov (v roku súťaže nesmie dovŕšiť 17 rokov),
d) dievčatá – vek do 16 rokov (v roku súťaže nesmie dovŕšiť 17 rokov).
2) Súťažné družstvo v OHL berie na vedomie, že súťaží na vlastné nebezpečie a akékoľvek
poškodenie zdravia súťažiacich a materiálu počas súťaže OHL je znášané vysielateľom
súťažného družstva (podpis súťažiaceho na prihláške). ÚzO ani ÚzVŠ nezodpovedajú za
vzniknuté škody na materiály, technike a zdraví súťažiacich.
Článok 3
ORGÁNY OHL
1) Najvyšším orgánom OHL je ÚzVŠ. Pripravuje Štatút OHL a predkladá ho na schválenie
Územnému výboru DPO SR najneskôr do 31. januára príslušného roka.
2) ÚzVŠ nemá právo zasahovať do priebehu a ani výsledkov jednotlivých súťaží a ani nerieši
odvolania proti rozhodnutiam rozhodcov.

Článok 4
TERMÍNY SÚŤAŽÍ
1) Ligovým ročníkom sa v kategóriách dospelých rozumie obdobie od 1. januára do 31. decembra
príslušného roka. V kategóriách detí sa ligovým ročníkom rozumie obdobie od 1. septembra
príslušného roka do 31. augusta nasledujúceho roka.
2) DHZ, ktorá má záujem organizovať súťaž v rámci OHL, musí podať písomnú žiadosť na ÚzO
do konca februára príslušného roka (stačí elektronicky), v neskoršom termíne nebude
akceptovaná. (viď. Príloha č. 1)
3) ÚzVŠ do 15. marca príslušného roka vypracuje a schváli kalendár súťaží ligového ročníka. Na
zasadnutie pri tvorbe ligového kalendára sú povinne prizvaní zástupcovia organizátorov, ktorý
požiadali o organizovanie ligových súťaží. Pri tvorbe ligového kalendára OHL, je organizátor
povinný zložiť do pokladne OHL zálohu 20 €. V prípade, že kolo bude zorganizované
v stanovenom termíne uvedenom v žiadosti, sa organizátorovi vráti celá záloha. V prípade
zmeny termínu sa vráti 50 % vkladu a v prípade zrušenia kola sa záloha nevracia. Záloha sa
vracia len po doručení výsledkov v stanovenom termíne !!!
4) Pri prideľovaní termínov súťaže v rámci OHL sa prihliada najmä:
a) na tradície v organizovaní pohárových súťaží,
b) na organizovanie osláv v rámci výročí obcí alebo DHZ,
c) na iné odôvodnené záujmy organizátorov.
5) V prípade neúčasti zástupcu organizátora kola OHL pri tvorbe ligového kalendára, môže byť
jeho žiadosť zamietnutá.
6) Termínovú listinu OHL na príslušný ligový ročník zverejní ÚzVŠ na internetovej stránke ÚzO.
7) Súťažným dňom OHL sa stanovuje sobota a nedeľa.
8) Termíny konania súťaží OHL nesmú byť zhodné s termínmi konania okrskových, obvodových
a okresných súťaží DHZ.
Článok 5
SYSTÉM HODNOTENIA
1) Do celkového hodnotenia OHL sa započítavajú len výsledky súťažných družstiev z okresu
Liptovský Mikuláš. Súťažné družstvá z iných okresov sa môžu zúčastniť, len ak doručia
písomnú prihlášku (Príloha č. 3) na ÚzO pred prvým kolom OHL.
2) Družstvá v jednotlivých súťažiach získajú body podľa umiestnenia zostupne nadol.
3) Na súťažiach kde súťažné družstvo tvorí viac ako 5 členov (požiarny útok, ...), sa body
prideľujú nasledovne:
1. miesto
2. miesto
3. miesto
4. miesto
5. miesto
6. miesto
7. miesto
8. miesto
9. miesto
Ďalšie miesta
Diskvalifikácia, neúčasť

15 bodov
13 bodov
11 bodov
9 bodov
7 bodov
6 bodov
5 bodov
4 body
3 body
2 body
0 bodov

4) Na súťažiach kde súťažné družstvo tvorí maximálne 5 členov (TFA, Jesennom branno-športový
deň, ...) sa do bodovania započítava len najlepšie súťažné družstvo z jedného DHZ v kategórii:
Príklad:
Miesto
1. Krmeš
2. Hybe
3. Liptovská Kokava
4. Krmeš
5. Važec
6. Konská
7. Hybe
8. Trstené
9. Partizánska Ľupča
10. Liptovský Ondrej
11. Liptovská Ondrašová
Ďalšie miesta
Diskvalifikácia, neúčasť

Body
15
13
11
9
7
6
5
4
3
2
0

5) Organizátor je povinný vyhotoviť z daného kola kompletnú výsledkovú listinu všetkých
zúčastnených družstiev vo vyhlásených kategóriách pre danú súťaž a do 7 dní ju doručiť
elektronicky alebo osobne na ÚzO.
6) Celkové vyhodnotenie ročníka OHL vykoná ÚzVŠ ihneď po skončení posledného ligového
kola v ročníku, alebo na najbližšej vhodnej akcii o čom prítomných informuje po skončení
posledného kola ligy v ročníku. Do celkového hodnotenia sa súťažnému družstvu započítavajú
body, ktoré získalo z absolvovaných súťaží OHL v príslušnom ročníku. Víťazom sa stáva
súťažné družstvo s najvyšším počtom získaných bodov. Pri rovnosti bodov na 1 až 3 pozícii
rozhoduje lepší čas druhého pokusu. Pri dosiahnutí rovnakých časov na 4. a ďalších miestach,
rozhodne lepší čas z posledného kola daného ročníka. Pri rozhodovaní o umiestnení
nerozhoduje počet absolvovaných súťaží.
Článok 6
OCENENIE VÍŤAZOV
1) ÚzVŠ po ukončení OHL ocení vecnými cenami prvé tri súťažné družstvá, ktoré získali
v ligovom ročníku najviac bodov v jednotlivých kategóriách a odovzdá celkovým víťazom
jednotlivých kategórií putovné ceny, ktoré sa im prepožičiavajú na jeden rok. Putovná cena sa
nestáva majetkom žiadneho účastníka OHL. V prípade ukončenia OHL bude putovná cena
odovzdaná na ÚzO.
2) Víťaz OHL prevezme putovnú cenu po spísaní protokolu a zodpovedá za škody spôsobené
poškodením alebo stratou.
Článok 7
FINANCOVANIE OHL
1) Financovanie OHL je zabezpečené z prostriedkov ÚzO, z poplatku za preloženie a zrušenie
súťažného kola, z darov a sponzorského.
2) ÚzO nezabezpečuje financovanie jednotlivých kôl OHL.
3) ÚzO zabezpečuje nákup cien pre prvé 3 súťažné družstvá v každej kategórii na konci ligového
ročníka.

Článok 8
POVINNOSTI ORGANIZÁTORA SÚŤAŽE
1) Organizátor zodpovedá:
a) za prípravu dráh na súťaž,
b) za propagáciu súťaže,
c) za zabezpečenie dostatočného počtu rozhodcov (ligová komisia nevysiela žiadnych
rozhodcov na jednotlivé kolá OHL).
2) Organizátor súťažného kola OHL sa písomne zaviaže (príloha č. 2), že splní požiadavky
a povinnosti stanovené v čl. 9 ods. 1.
3) Organizátor je povinný umožniť propagáciu generálneho sponzora OHL.
Článok 9
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
1) Súťaží sa podľa platného štatútu OHL.
2) Výklad štatútu OHL prislúcha iba povereným členom ÚzVŠ.
3) Štatút je možné meniť a dopĺňať na základe pripomienok predložených ÚzVŠ a po schválení
Územným výborom po ukončení ligového ročníka.
4) Štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia Územným výborom konanom dňa 7. 2. 2018.

Príloha č. 1: Vzor žiadosti o zaradenie súťaže do kalendára OHL
Dobrovoľný hasičský zbor XY

Územný výcvikový štáb
ÚzO DPO SR Liptovský Mikuláš

Vec: Žiadosť o zaradenie súťaže do kalendára OHL
V súlade so Štatútom OHL, Vás žiadam o zaradenie našej súťaže, ktorá sa uskutoční
dňa : .............................v ...............................hodinách na futbalovom ihrisku
v ................................................, do kalendára OHL.

..............................................
Podpis a pečiatka

Príloha č. 2: Písomný súhlas organizátora ligového kola so Štatútom OHL

Písomný súhlas

V ......................... dňa ................... 20.....
Ja ................................................................... (titul, meno, priezvisko) dole podpísaný zástupca
organizátora ligového kola, miesto konania ............................................ dňa .........................
súhlasím so všetkými podmienkami a povinnosťami uvedenými v Štatúte Okresnej hasičskej
ligy okresu Liptovský Mikuláš.

................................................................
Podpis

Príloha č. 3: Vzor žiadosti o zaradenie súťažného družstva do hodnotenia OHL
Dobrovoľný hasičský zbor Liptovský Mikuláš, Kopaničiarska 72, 031 01 Liptovský Mikuláš

Územný výcvikový štáb
ÚzO DPO SR Liptovský Mikuláš

Vec: Žiadosť o zaradenie súťažného družstva do hodnotenia OHL
V súlade so Štatútom OHL, Vás žiadam o zaradenie súťažného družstva DHZ
Liptovský Mikuláš, do celkového hodnotenia OHL.

..............................................
Podpis a pečiatka

