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1. Základné ustanovenia KEHL

Pravidlá KEHL 2017

1.1. Účasť v KEHL
1. Zúčastniť sa (byť členom) KEHL môže byť každý DHZ, ktorý vyplní záväznú prihlášku a odovzdá ju na do rúk
predsedu KEHL alebo tajomníka KEHL.
2. Spolu s prihláškou musí žiadateľ (DHZ) zložiť peňažný vklad (výšku určuje ligová komisia), ktorý je v prípade
ukončenia účasti v KEHL nenávratný.
3. Každý DHZ môže prihlásiť ľubovoľný počet súťažných hasičských družstiev (HD) v každej kategórii
(Tieto hasičské družstvá sa následne uvádzajú číslom, pr. Košice I, Košice II, Košice III...)
4. Súťažné hasičské družstvá prihlásené do KEHL sú povinné zaplatiť tieto nenávratné vklady:
a)
pri prihlásení do súťaže 30,- €
b)
pri účasti na jednotlivých ligových súťažiach 5,- €
c)
družstvu, ktoré absolvovalo aspoň 6 zo 7 súťaží, bude po finálovom kole vrátených 10€
5. Súťažné hasičské družstvá štartujú na náklady vlastného DHZ.
1.2 ORGANIZÁCIA KEHL
1. Ligová komisia (LK) je najvyšším riadiacim orgánom KEHL. Jej členovia sú volení zo zástupcov DHZ. Zastupujú
všetky DHZ v rámci KEHL. Ligová komisia (LK) sa skladá z týchto 7 členov:
predseda
(Ing. Vladimír Beňo, PhD)
tajomník
(Ondrej Matej ml.)
pokladník
(Marcel Andrejčák)
člen LK
(Daniel Kunc)
člen LK
(Dušan Bijacovský)
člen LK
(Tibor Kristián)
člen LK
(Vladimír Račko)
2. LK sa schádza podľa potreby pred ligovými súťažami, prípadne pri riešení neodkladných záležitostí
súvisiacich s riadením KEHL.
3. Presný výklad pravidiel Košickej Hasičskej Ligy prislúcha výlučne LK KEHL.
1.3. Bodovanie v KEHL
1. Na ligových súťažiach KEHL bude nasledovné bodovanie:
a) body za umiestnenie (platí v oboch kategóriách):
Miesto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15,16,17....

Bodovanie
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Oba pokus hodnotené ako neplatné (NP)
1 bod
Neúčasť družstva (prípadne nevykonanie ani 1 pokusu)
0 bodov
2.
Pri hodnotení PÚ v KEHL za priestupky voči pravidlám nebudú udeľované trestné
body, ale budú hodnotené neplatnosťou pokusu.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Každému HD zúčastnenému v KEHL sa pofinálovej súťaži škrtá najhorší dosiahnutý výsledok zo všetkých
ligových súťaží v danom ročníku KEHL
Pri rovnosti bodov dvoch a viac družstiev po finálovej ligovej súťaží rozhoduje o celkovom poradí v oboch
kategóriách KEHL lepší priemer výsledných časov zo všetkých ligových súťaží. O medailových priečkach
môže rozhodnúť tzv. rozstrel t. j. opakované pokusy v PÚ, no len so súhlasom LK.
Do finálovej súťaže východoslovenskej hasičskej ligy -VHL postupujú prvé 3 družstvá v kategórii muži
a prvé dve družstvá v kategórii ženy po skončení príslušného ročníka KEHL.
Ak z výnimočných resp. objektívnych príčin sa finálová súťaž VHL uskutoční pred finálovou súťažou KEHL
určí postupujúcich LK na základe aktuálnych výsledkov v KEHL.
V prípade, že organizátorom finálovej súťaže VHL je DHZ z nášho okresu postupujú na príslušnú finálovú
súťaž VHL automaticky aj jeho HD (možnosť v oboch kategóriách).
Ak po skončení príslušného ročníka KEHL, je HD organizátora finálovej súťaže VHL umiestnené na
postupovom mieste (v oboch kategóriách), resp. je obhajcom víťazstva vo VHL, tak do finálovej súťaže
východoslovenskej hasičskej ligy -VHL postupuje ďalšie v poradí umiestnené HD v príslušnej kategórii.

2. Technické podmienky KEHL - UPRESNENIE
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:
- povolené savice s o-krúžkami
- povolený nábeh na savici max. 3cm
- šrúbenie savíc funkčné
- izolepy, a textilné pásky povolené, šmirgle zakázané
- nedovolené zaisťovacie mechanizmy závitu
- závažie a výstuhy savíc nepovolené
2.1.3 Stroj:
- PS12 s motorom TAZ 1500
- 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
- povolené používanie PS12 s 8–kanálovou hlavou
2.1.4 Hadica B:
- minimálna dĺžka 19m (vrátane koncoviek)
- priemer B65 (plošná šírka 100 mm) a B75 (plošná šírka 113 mm)
- 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
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- rozrážací 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 C42 (plošná šírka 65 mm) a C52 (plošná šírka 79 mm)
- poistky na spojkách sú povolené
- nie sú povolené prípravky sťahujúce kotúč
2.1.7 Prúdnica:
- prúdnica C“
- poistky a pásky na prúdnici sú povolené
- výstupný otvor prúdnice priemerom výstrekovej hubice 12,5 mm /plus, mínus 0,1
mm/, sa môže pri zostreku, alebo nástreku terčov opierať o zem
2.1.8 Ostatné:
- kľúče 2 ks - celý alebo polovičný, bez prídavných podložiek, a pod.
- podložka pod savicu max. rozmery 50x50cm, max. hrúbky. 10mm
- kamienky a podložky nie sú povolené
- terče veľkosti 50x50cm
- priemer nastrekového otvoru terčov je 50mm
- pred každou ligovou súťažou sa vykonáva meranie tvrdosti terčov pomocou testera.
- meranie uskutočňujú dvaja členovia LK
2.1.9 Výstroj pre požiarny útok:
- jednotná športová, alebo pracovná ústroj ,ktorá zakrýva ramená a kolená
- opasok ľahký na vrchu odevu
- prilba / nie škrupinka /
- obuv ľubovoľná , povolené všetky kopačky a tretry
- povolené chrániče, rukavice a osobná výstroj chrániaca proti úrazu
2.2 Vykonanie útoku:
1. podľa pravidiel DPO SR 2008 /hurá systém/ na 2ks hadíc B“. Tzv. Pevný štart !
2. štartuje sa štartovacou pištoľou sklopnými terčami a časomierou.
3. štartuje sa povelmi: 1.na miesta - pripravte sa; 2.pozor; 3.výstrel
4. štart je pevný, t.j.: družstvo po povele rozhodcu - pozor sa na štarte už nehýbe. Po výstrele je družstvo
odštartované
5. predčasný pohyb, respektíve predčasný štart súťažiaceho medzi povelom rozhodcu pozor a výstrelom z
pištole znamená druhý výstrel a opakovaný pokus
6. druhý výstrel znamená STOP
7. družstvu je umožnený iba 1x opakovaný štart
8. družstvo stojí pri výstrele na štartovacej čiare
9. kôš musí byť ihneď po ukončení útoku, alebo na povel rozhodcu vytiahnutý z nádrže a musí byť po
vytiahnutí naskrutkovaný na savici. Na pokyn rozhodcu musí súťažiaci ihneď pustiť kôš pre kontrolu
správnosti vykonania požiarneho útoku a dodržania pravidiel KEHL.
10. savica zo základne môže presahovať max. polovicu svojej dĺžky
11. ostatné náradie nesmie presahovať okraj základne
12. ženskému HD je povolená metodická pomoc 1 osoby z DHZ (tréner, veliteľ ) pri príprave náradia na
základni
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13. savice na základni sa môžu dotýkat zeme a musia byť zoskrutkované do ukončenia útoku
14. stroj môže byť naštartovaný pred zahájením útoku a počas prípravy na základni, avšak štartuje sa až na
vyzvanie rozhodcu
15. 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.
16. prúdnica pri nástreku sa môže dotýkať zeme (viď bod 15.)
17. medzi zuby polospojok (na základni) aj medzerou medzi košom a závitmi savice musí prejsť kontrolná
šablóna o hrúbke 1mm. Pri pochybnosti rozhodcu si pretekár sám vykoná kontrolu medzery tabuľkou.
18. sacie vedenie sa vykonáva bez viečka na hrdle PS 12
19. v prípade straty výstroja počas útoku / napr. strata prilby resp. opasku / a do ukončenia pokusu nebude
mať súťažiaci výstroj kompletnú bude pokus hodnotený ako neplatný
20. na potrebnú pozíciu si môže družstvo požičať pretekára na všetky súťaže v danom ročníku ligy !
21. požičaný člen družstva beží v drese svojho družstva
22. pri nenaštartovaní stroja pri technickej chybe má družstvo možnosť po odstránení chyby štartovať, ale
až na konci štartového poradia.
23. ak dôjde k roztrhnutiu hadice, ulomeniu alebo vyvlečeniu z polospojky, počas útoku nemá družstvo
možnosť tento pokus opakovať !
24. organizátor je povinný dodržať rozmery súťažnej trate, ktoré sú uvedené v bode 5., prípadne zmeny v
rozmeroch súťažnej trate musí schváliť LK.

3. PROTESTY

1. protesty možno podať písomne hlavnému rozhodcovi ligovej súťaže do 10 minút od skončenia pokusu s
vkladom 7,- €.
2. protest sa môže týkať len vlastného HD s porušením súťažného poriadku DPO SR resp. pravidiel KEHL
3. odvolaciu komisiu tvorí štáb súťaže.
4. protest tykajúci sa celkového hodnotenia resp. zhodnotenia výsledkov v danom ročníku KEHL je potrebné
podať písomne predsedovi LK do 30 minút po oficiálnom vyhlásení výsledkov daného ročníka KEHL. Po
uplynutí určeného časového limitu, už nie je možné podať protest.
5. odvolaciu komisiu pre protest týkajúci sa celkového hodnotenia resp. zhodnotenia výsledkov v danom
ročníku KEHL tvorí ligová komisia.
6. v prípade možného porušenia pravidiel KEHL, kde si nie je rozhodca istý výkladom pravidiel a smerníc KEHL,
upozorní na túto skutočnosť predsedu ligovej komisie, prípadne ostatných členov LK, ktorí spoločne
rozhodnú o presnom výklade daných pravidiel a o tom či došlo k porušeniu aktuálnych smerníc alebo
pravidiel KEHL. (viď: Pravidlá OHL 2017, bod 1.2, odsek 3, resp. Stanovy KEHL)
7. v prípade nešportového správania sa súťažiacich je vylúčené celé družstvo z ktorého daný súťažiaci
pochádzajú. Nešportovým správaním sa rozumie úmyselné hádzanie náradia o zem, vylievanie vody z hadíc
na súťažnú trať, ako aj urážanie rozhodcov a členov LK.
8. v prípade neuposlúchnutia rozhodcov, prípadne organizátorov a vylievaní vody z hadíc na trať, prípadne na
miesta, ktoré nie sú na to určené sa takéto správanie považuje za nešportové správanie

4. OSTATNÉ PODMIENKY
4.1 Štáby ligových súťaží, rozhodcovia
1. štáby na jednotlivé ligové súťaže KEHL určuje LK za pomoci okresného výcvikového štábu.
2. rozhodcov na ligové súťaže KEHL navrhujú zástupcovia zúčastnených DHZ a o ich nominácii rozhodne ligová
komisia za pomoci okresného výcvikového štábu.
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4.2 Hosťovanie súťažiacich
1. HD v KEHL si môžu na ligovú súťaž zapožičať jedného zo súťažiacich z iného HD (DHZ) za týchto podmienok:
-nahlásiť hosťovanie pri prezentácii na súťaž
-hosťujúci súťažiaci musí používať osobnú výstroj svojho HD (DHZ)
-na ligovej súťaži môže súťažiaci hosťovať iba v jednom HD
-ak sa súťaží na dva pokusy (aj opakovaný pokus) hosťuje vždy ten istý súťažiaci
V prípade, že sa v pokuse hosťujúci súťažiaci zraní, ďalšie hosťovanie už nie je možné. Je možné iba jedno
hosťovanie pre každý tím na jednej súťaži. Súťažiť s viac ako jedným súťažiacim nie je možné, ak má družstvo
viac ako jedno hosťovanie, môže požiadať ligovú komisiu o nesúťažné odbehnutie pokusu. Výsledky toho
pokusu nebudú zarátané do hodnotenia danej súťaže ani do celkového hodnotenia ligy. Toto platí aj pre
kategóriu súťaže o najrýchlejšieho prúdara. Žiadne udelenie výnimky pri tomto bode pravidiel nie je možné.
2. Porušenie podmienok pre hosťovanie súťažiacich, alebo utajenie hosťujúceho súťažiaceho bude mať za
následok vylúčenie HD na ligovej súťaži. Vylúčenie sa bude tykať len HD u ktorého bolo porušenie zistené.
3. HD v KEHL môžu využiť hosťovanie súťažiacich na každej ligovej súťaži
4.3 Súpisky, zoznamy súťažiacich a prestupy
1. Súťažné družstvá do začatia ročníka musia odovzdať na do rúk predsedu, alebo tajomníka súpisku HD platnú
na daný ročník, minimálne s 8-mimi a najviac s 15-timi súťažiacimi. V priebehu ročníka je možné doplniť
súťažiacich do max. počtu 15 súťažiacich, no zámena súťažiacich možná nie je. Túto súpisku je možné
odoslať aj emailom predsedovi LK a súčasne aj tajomníkovi LK.
2. DHZ, ktoré prihlásia do KEHL dve a viac HD v jednej kategórií odovzdajú súpisky s najmenej 16-timi a najviac
25-timi súťažiacimi. V priebehu ročníka je taktiež možné doplniť súťažiacich do max. počtu 25 súťažiacich, no
zámena súťažiacich možná nie je.
3. Súťažné družstvá musia predložiť pred každou ligovou súťažou prihlášku na ligovú súťaž, zoznam súťažiacich
s nasledujúcimi údajmi:
o meno a priezvisko
o dátum narodenia
o číslo preukazu totožnosti
o prehlásenie o dobrom zdravotnom stave potvrdené podpisom
o podpis veliteľa družstva
o pečiatka DHZ
4. Pred súťažou, resp. počas súťaže bude u všetkých družstiev vykonaná kontrola totožnosti. Súťažiaci musia
predložiť OP (prípadne iný doklad totožnosti ktorý je uvedený na prihláške).
5. HD v KEHL môžu využiť v danom ligovom ročníku prestup dvoch súťažiacich a to za týchto podmienok:
- písomne predložiť prestupový lístok so súhlasom (podpisom) súťažiaceho a oboch zainteresovaných
DHZ, teda HD.
- prestupom súťažiacich sa nesmie prekročiť maximálny počet 15 súťažiacich na súpiske DHZ pri jednom
HD. Pri dvoch a viacerých HD v OHL KS z jedného DHZ je tento počet max. 25 na 1 súpisku.
- Prestupy súťažiacich sú povolené len z HD DHZ, ktoré sú z okresu Košice - Okolie.
6. V prípade, že sa v prestupujúci súťažiaci dlhodobo zraní, môže HD (DHZ ) na základe písomnej žiadosti ho
nahradiť iným prestupujúcim - súťažiacim, no len so súhlasom LK.
7. Ligového kola sa môžu zúčastniť aj súťažiaci vo veku 14 rokov, avšak iba so súhlasom LK a písomným
súhlasom Zákonného zástupcu takéhoto súťažiaceho. Tento písomný súhlas odovzdá zástupca daného DHZ
do rúk predsedovi LK. Tento súťažiaci sa zúčastňuje súťaží – kôl KEHL, na zodpovednosť Zákonného zástupcu
a Predsedu DHZ za ktorý sa daný súťažiaci zúčastňuje.
4.4 Pravidlá súťaží KEHL
1. Súťažnými kategóriami KEHL sú kategória muži a kategória ženy.
2. Súťaže budú prebiehať podľa Súťažného poriadku DPO SR vydaného v roku 2008 s doplnkami KEHL.
3. HD má 7 členov (7 členov, veliteľ nie je povinný).
4. Súťažnou disciplínou v KEHL je požiarny útok s vodou (PÚ) - 2 pokusy.
6
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5. Meranie časov bude prevedené elektrickou časomierou prípadne ručne (3 stopkami), pričom ak sa
rozchádzajú všetky 3 stopky oficiálnym časom je čas zaznamenaný stopkami, ktoré ukazujú stredný čas. Do
celkového hodnotenia sa započítava lepší čas z dvoch pokusov.
6. Ak dve a viac družstiev má rovnaký výsledný čas, rozhodujú o umiestnení časy z druhých pokusov.
7. Každé HD súťaží s vlastným náradím, ktoré musí zodpovedať parametrom uvedeným v Súťažnom poriadku
DPO SR a Pravidlám KEHL.
8. Výstroj je jednotná, vhodná šnurovacia obuv, opasky a prilby sú povinné.
4.5 Povinnosti družstiev
1. Družstvo ktoré sa nezaprezentuje do odštartovania prvého tímu, bez toho, aby vopred na to neupozornilo LK, že
bude meškať stráca nárok na 1.pokus. Je potrebné, aby v prípade odôvodneného meškania to daný tím uviedol
pri rezervácií štartového čísla, pri elektronickej rezervácií na webovej stránke ligy.
2. Dodatočné požiadanie o preloženie štartového čísla t.j. ak tím požiada o preloženie štartového čísla, t.j. požiada o
iné číslo ako má rezervované podľa elektronickej rezervácie, bude musieť zaplatiť poplatok 10€ do banku ligy
v prípade ak mu bude táto žiadosť odobrená.
3. Ak nejaké družstvo opustí bezdôvodne súťaž pred jej oficiálnym ukončením, bude musieť zaplatiť poplatok 10€
do banku ligy. Najneskôr pred začiatkom nasledujúcej súťaže, ináč sa tento tím nebude môcť zúčastniť ďalšej
súťaže.
4. Nástup na vyhodnotení je povinný minimálne v 3 členoch DHZ s dresmi, ak sa tím záverečného nástupu
nezúčastni, je to brané ako bezdôvodne opustenie súťaže (trest za bezdôvodné opustenie súťaže – viď bod. 4.5.
odsek 2.)
4.6 Rozdelenie súťaže
Pre 19. ročník je rozdelenie súťaže nasledovne:
1. 7 ligové súťaže KEHL v dvoch kategóriách (muži a ženy)
2. do celkového hodnotenia sa započítava 6 najlepších výsledkov
3. posledná ligová súťaž sa uskutoční pod názvom finálová súťaž KEHL
3.7 Povinnosti usporiadateľa ligového kola
- Usporiadateľ ligového kola je povinný vymerať trať do začiatku súťaže. Štáb súťaže
skontroluje správnosť vymerania tratí v zmysle pravidiel KEHL.
- Usporiadateľ ohraničí trať oplotením (stĺpiky, sieťovina), ktoré zakúpi a dodá KEHL.
- Usporiadateľ ligovej súťaže je povinný zakúpiť ceny pre tri najlepšie HD v oboch kategóriách vo firme
MAAD. OHL KS poskytne na tento účel dotáciu zo štartovného vo výške 45€.
- Usporiadateľ ligového kola je povinný zabezpečiť drevenú základňu základne 2000x2000mm s výškou 100
mm + 10 mm. Z dôvodu bezpečnosti musí mať táto základňa plné steny po celom obvode a musí byť
okobercovaná.
- Usporiadateľ ligového kola je povinný zabezpečiť vyvesenie dodaných bannerov ako aj rozmiestnenie
reklamných predmetov sponzorov KEHL.
- Usporiadateľ ligového kola je povinný zabezpečiť fotodokumentáciu z ligového kola KEHL, ktoré
organizuje a doručiť ho do 10 dní od skončenia tohto kola predsedovi LK, prípadne iným členom LK.
- Nesplnenie týchto podmienok je hrubé porušenie, smerníc, pravidiel a nariadenia LK KEHL.
- Usporiadateľ je povinný použiť preberací protokol, pre inventár –vybavenie ligy, ktorý si medzi sebou
preberajú jednotlivý organizátori. Všetky škody, ktoré budú zistené pri preberaní majetku ligy z rúk
organizátora poslednej súťaže, zaplatí organizátor danej súťaže. Nevzťahuje sa to na živelné pohromy
a prípadne náhle a neočakávané zmeny počasia na súťažiach
Ostatné ustanovenia a predpisy sú uvedené v stanovách KEHL
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5. Pokyny pre usporiadateľov súťaži

Pravidlá KEHL 2017
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