
Organizační zabezpečení pohárové soutěže                
“Hradišťský dvojboj“ 

 

Soutěž se uskuteční v Horním Hradišti - hasičský areál. 

Termín sobota 2. / 9. května 2015. 

Dojezd družstev do 9:00 hodin, začátek soutěže 9:30. Startovné 15,-- Kč za jednoho 

člena družstva. 

Parkování vozidel na přilehlých komunikacích. 

Při presenci družstva prosíme o nastoupení celého kolektivu z důvodu předání „označovacích 

pásek“. 
 

Propozice soutěže: 
Soutěží se v těchto disciplínách: Požární útok a lyžařský slalom 
Požární útok: 
 

Kategorie mladší: 
- provedení disciplíny dle hry Plamen, s touto úpravou - čerpadlo musí být zavodněno 

do 30 s od povelu startéra a útok ukončen do 60 s, v případě nedodržení časového 

limitu se útok hodnotí jako neplatný pokus 
- soutěží 5 - ti členná družstva  

- obsluhu stroje provádí pověřená osoba či vedoucí družstva starší 18-ti let 

- útok bude proveden na průstřikové terče 

- možnost použití vlastních savic, montáž se započítává do časového limitu přípravy 

základny 

- proudnice jednotné (dodá pořadatel) 

- doba přípravy na základně je zkrácena na 4 minuty 

- požární stroj jednotný pro všechna družstva 

 

Kategorie starší: 
- provedení disciplíny dle hry Plamen, s touto úpravou – čerpadlo musí být zavodněno 

do 30 s od povelu startéra a útok ukončen do 60 s, v případě nedodržení časového 

limitu se útok hodnotí jako neplatný pokus 
- soutěží 7mi členná družstva 

- útok bude proveden na průstřikové terče 

- požární stroj jednotný pro všechna družstva, není povoleno použít vlastní stroj 

- doba přípravy na základně zkrácena na 4 minuty  

- v případě poškození stroje bude tento vyměněn za jiný a družstva, která provedla pokus 

s původním strojem, nebudou svůj pokus již opakovat 

- družstvu, které poškodilo stroj, se započítá neplatný pokus 

- proudnice jednotné (dodá pořadatel) 

Pro obě kategorie:  
Rozhodčí disciplíny je oprávněn pokus ukončit, bez možnosti opakování: 

- v případě neodborného či špatného zacházení se strojem 

- v případě špatného zapojení spojek „B“ a „C“ a rozdělovače (únik vody na plochu), 

pokud strojník a soutěžící neprojeví snahu o nápravu vzniklé situace (strojník 

uzavře ventil na výtlačném hrdle stroje a vyčká na opravu spoje) 

 
Hodnocení disciplíny: 
- dle směrnice hry Plamen (vítěz získá jeden bod, druhý dva body, atd.) 



Lyžařský slalom 
 

Tuto disciplínu provádí v mladší a ve starší kategorii 4 členná družstva. Kategorie mladších 

má možnost dvou pokusů, složení družstva se může libovolně měnit.  

V kategorii starších v případě, že družstvo má 8 a více členů, má možnost dvou pokusů za 

podmínky, že oba pokusy budou prováděny současně. 

 

Na travnaté ploše bude vytýčena páskou slalomová dráha, na které budou umístěny překážky: 

Pro kategorii starší: 

- podlez výška 120 cm, terénní nerovnost vysoká cca 10 cm 

 

Pro kategorii mladší: 

- podlez výška 100 cm, terénní nerovnost vysoká cca 10 cm 

 

Provedení disciplíny: 

- v obou kategoriích se družstvo před startovní čárou nazuje do lyží (prkno s návleky) a po 

povelu rozhodčího „START“ se družstvo snaží co nejrychleji absolvovat slalomovou 

dráhu 

- čas přípravy na slalom – jedna minuta 

- v případě shození laťky, má družstvo možnost znovu tuto laťku usadit a poté ji překonat 

 

Kategorie přípravka 
Slalom bude bez lyží, bude to tzv. „slalom s pingpongovým míčkem“. Na startu obdrží první 

člen družstva lžíci s míčkem. S míčkem na lžíci absolvuje celou vytýčenou dráhu včetně 

překážky a podlezu. V cíli předá nářadí dalšímu členu a takto absolvuje dráhu celé družstvo. 

V případě spadnutí míčku si jej soutěžící opět umístí na lžíci a pokračuje v plnění úkolu.  

Tuto disciplínu plní pět členů družstva. Jsou 2 pokusy, počítá se lepší čas. 

 
Trestné body: 
 

- v případě nepřekonání laťky podlezu, se družstvu k dosaženému času připočte 60 s 

- pomoc cizí osoby, např. při pádu znamená u kategorie starších diskvalifikaci u kategorie 

mladších je pomoc povolena  

 

Hodnocení: 
 

- vítězí družstvo, které dokáže slalomovou trať absolvovat v nejmenší hodnotě součtu času a 

trestných sekund 

- za první místo bude udělen jeden bod, za druhé dva body, atd. 

 

 

Pořadí disciplín - lyžařský slalom (starší kat., mladší, přípravka) 

                          - požární útok (starší, mladší, přípravka) 

 

 
CELKOVÉ HODNOCENÍ 

 
Vítězem Hradišťského dvojboje v obou kategoriích se stane družstvo 

s nejmenším součtem bodů. V případě rovnosti bodů rozhodne lepší 

umístění v disciplíně požární útok. 
 
 


