
 

  
VVááss  ssrrddeeččnněě  zzvvoouu  nnaa  ttrraaddiiččnníí  vveeččeerrnníí  ssoouuttěěžž    

ZZ  ppoohhááddkkyy  ddoo  ppoohhááddkkyy  
 
Datum konání:        sobota 19. října 2019 

Příjezd družstev:     dle kategorií, nejpozději 30 minut před zahájením dané kategorie 

Začátek soutěže:     kategorie přípravka 15:45 hodin – nástup v 16:00 hodin - start 

                                  kategorie mladší     16:45 hodin – nástup v 17:00 hodin - start   

                                  kategorie starší       18:45 hodin – nástup v 19:00 hodin - start     

Místo konání:          výcvikový areál JSDH Bolevec a přilehlé okolí (viz.mapka) 

Parkování vozidel:  v blízkosti výcvikového areálu SDH Bolevec. Osobní auta prosím nechávejte na konečné tramvaje  

                                  č.4 nebo v sídlišti. Děkujeme za pochopení.  

Družstva:                 5-ti členná družstva ( přípravka, mladší , starší) 

 

Pozor !  

S kategoriemi starší a mladší není dovolený doprovod ! 

(U kategorie mladší je možno po individuální domluvě na startu povolit doprovod max. jednoho  vedoucího kvůli 

nízkému věku závodníků).  

U kategorie přípravka je povolen doprovod jednoho vedoucího. 

 

!!!  Na trať jako první nastoupí hlídky z přípravky, následně pak družstva mladší  

a nakonec družstva starších. Mezi kategoriemi bude vždy 15 minut prodleva !!! 
 

 

Soutěž je organizována podobně jako branný závod, kdy pětičlenná soutěžní družstva mají za úkol projít vyznačenou trasu, na které 

plní stanovené úkoly. Každá z hlídek obdrží kartičku (list hlídky) pro zaznamenávání výsledků z jednotlivých stanovišť a v případě 

mladších + starších i jednu malou LED svítilnu (na šňůrce, možné pověšení na krk) – ztráta této záznamové karty nebo svítilny 

znamená diskvalifikaci hlídky. Hlídka bude diskvalifikována rovněž v případě použití jakékoliv vlastní svítilny - i v mobilním 

telefonu. 

 

Kategorie jsou stejné jako při Hře Plamen - (Starší – 2005, 2006, 2007,… Mladší – 2009, 2010, 2011,… Přípravka – 2013, 2014, 

2015,…) Závod se neběží na čas! Trasa je vyznačena fábory pro kategorii přípravka, pro ostatní kategorie bude trať značena 

chemickými světýlky. V případě minutí stanoviště  je družstvo automaticky zařazeno na poslední místo v disciplíně, kterou minuli. 

V každé disciplíně se určuje pořadí. Vítězem se stává družstvo s nejnižším počtem bodů (dle hry Plamen). V případě stejného počtu 

bodů rozhoduje umístění na disciplíně štafeta dvojic, uzle a poté zmatený hasič.  
 

A co by to bylo za pohádku bez pohádkových postav - soutěžící na trati potkají různé pohádkové postavičky a zvířátka, u kterých 

budou plnit úkoly. 

 

Dojezd družstev je dle časového rozpisu, družstva se přihlásí nejpozději do 11.10.2019 prostřednictvím vyplněného formuláře na  

e-mail  ivajindra@seznam.cz . Případné změny možno provést před zahájením soutěže. 

 

V přihlášce doplňte: název SDH, počet hlídek v jednotlivých kategoriích, jména a datumy narození dětí, požadovaná startovní čísla 

(v jedné kategorii nesmí být v řadě za sebou). Pokud Vámi požadované číslo bude již obsazeno, správce Vám přidělí nejbližší volné 

číslo (rozhoduje čas doručení přihlášky). Starty budou provedeny v rozestupu 5 minut v každé kategorii. 

 

Veškeré materiální vybavení zajistí pořadatel. Družstva si přivezou pouze své vlastní přilby, se kterými budou startovat a 

absolvují s nimi první disciplínu - štafetu dvojic. Poté přilby odloží a zbytek trati absolvují již bez přilby. Družstvo nebude bez 

přilby vpuštěno na start!!! 

Na místě bude zajištěno občerstvení. Zdarma bude k dispozici horký čaj. 



 

Soutěžní disciplíny: (nebudou v pořadí, ve kterém jsou zde uvedeny) 

 

ŠTAFETA POŽÁRNÍCH DVOJIC   /provádí se na čas/ 

Dle propozic hry Plamen. Přilbu musí mít i vedoucí !!! 

 

Kategorie přípravka má tuto úpravu:   druhá dvojice jen překládá hadici (jeden člen odpojí proudnici a druhý                                               

                                                              odpojí hadici od hydrantu), vedoucí hadici smotá a dobíhá do cíle. 

Trestné body:            dle propozic hry Plamen - viz str. 75 - 79 

 

PETKUŽELKY       

Každý člen hlídky si stočí 10m hadici "C" a hozením = rozvinutím hadice se snaží srazit co nejvíce petkuželek. 

 

Kategorie přípravka bude provádět sražení petkuželek již připraveným míčem. 

Trestné body:  Za každou nesraženou petkuželku – 1 trestný bod 

                                           Hození celé hadice popř. rozvinutí a zpětné trhnutí hadicí - neplatný pokus ! 

 

HASICÍ PŘÍSTROJE  

Dle propozic hry Plamen 

Trestné body:  Za každé nevhodné přiřazení hasebního prostředku obdrží hlídka 1 trestný bod 

 

Kategorie přípravka si vylosuje ze tří připravených rozstřihaných obrázků a pokusí se jej složit. Bude se jednat o barevný obrázek  

                                  vel. A4, rozstřižený na pět dílů (forma puzzle) a určí, co je na obrázku. (hasicí přístroj, hasič, požární  auto) 

Trestné body:  Za nesložení obrázku – 1 trestný bod 

                                           Za nepopsání obrázku – 1 trestný bod 

 

UZLE   /provádí se na čas , časový limit 2 minuty/ 

Každý člen hlídky si vylosuje kartičku s názvem uzle, který následně uváže. Hlídka je seřazena na startovní čáře. Po odstartování 

všichni vyběhnou uvázat svůj uzel a vrátí se zpět na startovní čáru. Disciplína končí navrácením posledního tj. pátého člena na 

startovní čáru. Uzle se vážou na čas, maximální limit jsou dvě minuty. 

Vážou se tyto uzle: plochá spojka, lodní uzel, tesařský uzel, osmičkový, úvaz na proudnici.  

(Uzle lodní, osmičkový a tesařský se vážou na kmen stromu.) 

Trestné sekundy: Za nesprávné uvázání uzle – 20 trestných sekund 

   Překročení časového limitu 2 min – neplatný pokus !!!!! 

 

Kategorie  přípravka  - každý člen si vylosuje jednu kartičku s obrázkem uzle (viz příloha č.1) a určí jeho název. 

Trestné sekundy: Za nesprávné určení  uzle – 1 trestný bod 

 

ZMATENÝ HASIČ   /provádí se na čas / 

Hlídka je seřazena na startovní čáře. První člen vyběhne na pokyn startéra a bude střídavě spojovat a rozpojovat hadice respektive 

jejich spojky mezi sebou. Hadice jsou od sebe vzdáleny přibližně 2m, vždy se spojí nebo rozpojí střídavě dva konce jedné položené 

stočené hadice "B" nebo "C". Po spojení popř. rozpojení všech určených spojek přenese hasicí přístroj a odloží jej na dřevěnou 

desku. Poté oběhne metu, znovu přenese hasicí přístroj na výchozí místo a probíhá startovní čárou, kde odstartuje viditelným 

plácnutím ruky dalšího člena družstva.Ten plní disciplínu stejným způsobem s tím rozdílem, že to co první spojil, druhý rozpojí a to 

co první rozpojil, druhý spojí. Disciplína končí proběhnutím posledního tj. pátého člena startovní čárou. Pokud hasicí přístroj spadne 

před proběhnutím závodníka cílem, může se tento člen vrátit a hasicí přístroj postavit, ale vždy zpět po stejné dráze (kolem mety). 

Pokud tak neučiní a předá štafetu dalšímu závodníkovi je tento pokus neplatný.  

 

Kategorie  přípravka  bude provádět disciplínu s hadicemi "C" a "D" 

 

Trestné body:  Za spojku, která není spojena respektive rozpojena  – 10 trestných sekund 

                             ( nesprávným spojením se rozumí i spojení na jeden ozub) 

                             Za neoběhnutí mety či její dotknutí  – 10 trestných sekund 

                             Za nepřekonání tratě dle pravidel – neplatný pokus 
 

                              
 



 
ZÁKLADY TOPOGRAFIE   

Provádí se určování topografických značek, které jsou dle pravidel Dětské hasičské plzeňské ligy - viz.příloha č.2 

 Každý člen si vylosuje pouze jednu značku a určí ji. Kategorie mladší určuje prvních 15 značek. 

 

Kategorie přípravka určuje topografické značky kategorie mladší (prvních 15 značek) 

Trestné body:   Za nesprávné určení značky (za každý případ) – 5 trestných bodů 

 

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI   

Hlídka se dostaví na stanoviště zdravovědy, provede zhodnocení zdravotního stavu zraněného (dýchá/nedýchá, krvácí apod.) a podá 

hlášení záchranné službě (rozhodčímu). Hlídka se může krátce poradit, oznámí rozhodčímu, jaké bude volat číslo – 155 (toleruje se 

112). Hlášení podává pouze jeden člen hlídky, rozhodčí pokládá doplňující otázky): Odkud voláš? Co se stalo? Zraněný 

komunikuje? Dýchá, nedýchá? Krvácí,  nekrvácí ? Co ho bolí ? 

(Hlídka využije na masáž srdce připravenou resuscitační figurínu) 

Resuscitace raněného 

Resuscitace spočívá v provedení dýchání z úst do úst a nepřímé masáže srdce. Jednotliví členové se mohou při provádění resuscitace 

vystřídat.  

Trestné body:  Za nesprávné ošetření zraněného – 5 trestných bodů 

                            Za nesprávné podání hlášení záchranné službě (rozhodčímu) – 5 trestných bodů 

 

Kategorie přípravka provede pouze přenesení plyšáka na nosítkách. Pacient se vždy přenáší na nosítkách hlavou napřed. 

Trestné body:  Za nesprávné uložení pacienta na nosítka  – 5 trestných bodů 

                             Za spadnutí zraněného – 10 trestných bodů 

 

VĚCNÉ PROSTŘEDKY PO 

Každý člen si vylosuje jednu kartičku, na které bude uveden název věcného prostředku. Jeho úkolem bude přiřadit kartičku ke 

správnému věcnému prostředku. Použity budou věcné prostředky - viz.příloha č.3 

 

Trestné body:     Za nesprávné určení každého jednoho věcného prostředku – 5 trestných bodů 

 

Kategorie přípravka každý člen provede určení věcného prostředku dle vlastního výběru, bez losování kartiček. 

Trestné body:   Za nevyjmenování věcného prostředku – 5 trestných bodů 

 

OHNIŠTĚ   

Každý člen hlídky si vylosuje název ohniště a přiřadí ho ke správnému obrázku ohniště (PAGODA, PYRAMIDA, HRANICE, 

STRÁŽNÍ OHEŇ, KOTLÍKOVÝ ZÁVĚS). 

Trestné body:  Za nesprávné určení každého jednoho ohně – 5 trestných bodů    

 
VEČERNÍČKY   

Každý člen hlídky si vylosuje obrázek postavičky z českých večerníčků a určí název daného večerníčku. 

Obrázky budou použity z večerníčků - viz. příloha č.4 

(Bob a Bobek - Králíci z klobouku, Divoké sny Maxipsa Fíka, Ferda Mravenec, Jája a Pája, Káťa a Škubánek, Krkonošské pohádky, 

Mach a Šebestová, O Krtkovi, O loupežníku Rumcajsovi, O Makové panence a motýlu Emanuelovi, O pejskovi a kočičce, O 

Rákosníčkovi, O Spejblovi a Hurvínkovi, Pohádky z mechu a kapradí – Křemílek a Vochomůrka, Příběhy včelích medvídků, Říkání 

o víle Amálce) 

 

Kategorie přípravka provede určení večerníčku dle vlastního výběru postavičky (kartičku s obrázkem postavičky si může každý člen 

hlídky vybrat podle svých znalostí) 

Trestné body:  Za nesprávné určení večerníčku – 5 trestných bodů    

 

PAMATOVÁK 

Hlídce bude na 10 sekund odkryto plato s 10 věcmi denního použití. Po jeho opětovném zakrytí bude mít hlídka 60 sekund na 

vyjmenování všech věcí. 

Trestné body:  Za každou  nevyjmenovanou jednu věc – 5 trestných bodů 

 

Kategorie přípravka- k splnění úkolu stačí v časovém limitu vyjmenovat alespoň 3věci. 

Trestné body:  Za každou nevyjmenovanou jednu věc– 5 trestných bodů  

 

Budou použity tyto věci denního použití:  

Propiska, guma, ořezávátko, fixa, mobilní telefon, mince 10kč, lžička, nůžky, nůž – skládací (kapesní), svazek klíčů, kalkulačka, 

svíčka, kostka (na deskové hry), hodinky, svítilna, papírové kapesníky, buzola, zápalky, náplast s polštářkem, balíček žvýkaček.  

 

 

Při startu družstev se budou kontrolovat přihlášky se jmény a daty závodníků s průkazkami Mladých 

hasičů, které vydává SH ČMS. 
 

 



 

Soutěž není samostatně pojištěna mimo rozsah pojištění členů SH ČMS, je však zařazena v kalendáři 

soutěží SH ČMS Plzeň-město a používá tudíž pojistné ochrany z tohoto titulu. 

 
Za SDH Bolevec Vás srdečně zve 

Jindrová Ivana 

 
Případné dotazy na: 
 

Jan Benda - starosta sboru    603 427 133, jenben@seznam.cz 

Ivana Jindrová - 774 330 466, ivajindra@seznam.cz 

 

Soutěž se koná pod záštitou paní starostky MO Plzeň 1 Ing. Heleny Řežábové 

ve spolupráci: 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo konání soutěže - GPS: 49.7835436N, 13.3689264E 

 

 

 

 


