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zařazené do seriálu soutěží 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěž se uskuteční dne 21 nebo 28.března 2015. Začátek soutěže v 9.00 hod v obci 

!!Hvožďany!!.(začátek bude ve Hvožďanech na návsi asi 1,5km od Úněšova směrem na Pernarec. 

V Úněšově na křižovatce od Plzně  do leva, od Hůrek rovně a od K. Varů doprava. Cíl bude v Číhané, kde bude 

otevřen sál. Soutěží pěti členná družstva. Kategorie jsou stejné jako při Hře Plamen. Závod se běží na 

čas,(kategorie přípravka trasu neběží na čas) trasa je vyznačena fábory. V případě minutí kontroly 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 rozhodují umístění 

na disciplínách s hasičskou tématikou a to v pořadí: štafeta dvojic, útok do vrchu. Dojezd družstev je dle 

časového rozpisu, který získáte na www.oshps.cz odkaz návštěvní kniha(diskuze), na této adrese se družstva 

přihlásí nejpozději do. 

V přihlášce uveďte: název SDH,počet hlídek s označením starší mladší a požadovaná startovní čísla. Starty 

budou provedeny v rozestupu 5 minut bez rozdílu kategorie. 

Příklad:SDH Úněšov 1 hlídka starší, 2hlídky mladší a startovní čísla 3,6,9. 

             Pokud Vámi požadované číslo bude již obsazeno, správce Vám přidělí nejbližší volné číslo. 

 

ŠAFETA POŽÁRNÍCH DVOJIC   /provádí se na čas/ 

Dle propozic hry Plamen 

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 

 

KUŽELKY       /neprovádí se na čas/ 

Každý člen hlídky si stočí hadici a hozením a rozvinutím hadice se snaží srazit co nejvíce kuželek. 

Kategorie přípravka bude provádět sražení kuželek míčem 

Trestné body:  Za každou nesraženou kuželku – 5 trestných bodů 

 

HASÍCÍ PŘÍSTROJE     /neprovádí se na čas/ 

Každý člen hlídky si vylosuje jeden obrázek a ústně k němu určí jeden vhodný a jeden nevhodný hasební 

prostředek. Prostředky užité jiným členem družstva se mohou opakovat. 

Trestné body:  Za nesprávné určení – 5 trestných bodů 

 

 

http://www.oshps.cz/


 

 

ÚZLOVÁ ŠTAFETA     /provádí se štafetově na čas ,časový limit 3 minuty/ 

Každý člen hlídky uváže na čas jeden uzel .Volba uzle mezi členy hlídky je libovolná.Vážou se tyto 

uzle:ambulanční smyčka,lodní smyčka,tesařská smyčka,záchranný uzel,úvaz na proudnici.Uzle ambulanční,lodní 

a dřevařský se vážou na stojanu na útok CTIF (uzle se mohou vázat jedním nebo oběma konci) ,záchranný váže 

člen na sobě.  

Trestné sekundy: Za nesprávné uvázání uzle – 20 trestných sekund 

   Překročení časového limitu 3 min – neplatný pokus !!!!! 

Kategorie  přípravka  bude vázat tyto uzle: lodní smyčku a tesařský,3x úzel lodní a 2x úzel tesařský nebo naopak 

3x úzel tesařský a 2x lodní (limit 3 min neplatí pro kategorii přípravka) 

 

 

 

 

PŘEKÁŽKOVÝ BĚH     /provádí se na čas/ 

Každý člen hlídky přenese hasící přístroj a odloží na dřevěnou desku po té oběhne metu a znovu přenese hasící 

přístroj na výchozí místo.Po proběhnutí cílem předá štafetový kolík dalšímu členu družstva.Disciplína končí 

proběhnutím cíle posledním soutěžícím.Hasicí přístroj musí pokaždé zůstat stát jinak je pokus neplatný.Člen 

se může vrátit postavit hasící přístroj před proběhnutím cíle ,ale vždy zpět po stejné dráze (kolem mety) 

Trestné sekundy:  Za spadnutí hasícího přístroje,za nepřekonání tratě dle pravidel – neplatný pokus 

                               Za špatné předání štafetového kolíku – 10 sekund 

Kategorie přípravka bude přenášet hadici „C“ 10m v kotouči s držákem hadice (útok CTIF) 

 

POŽÁRNÍ ÚTOK DO VRCHU    /provádí se na čas/ 

Útok se provádí tzv. „na sucho“ od požární stříkačky PS-8 (dodá pořadatel). Hlídka provádí proud od každého 

výtlačného hrdla hadicí C 20m a proudnicí. Je možno provádět libovolným způsobem a to jak spojením spojek 

na základně,tak i napojováním za běhu.Dělba práce členů družstva je libovolná.Za ukončení útoku se považuje 

spojení a roztažení celého vedení a přehození konce hadice i s proudnicí přes hrazdu.(materiál dodá 

pořadatel).Družstvo si může základnu sestavit před startem. 

Trestné sekundy: Za nesprávné napojení spojky (za každý případ) – 10 sekund    

Kategorie  přípravka vedoucí může pomoci družstvu, ale nesmí nést proudnici do cíle 

 

 

 

STŘELBA ZE VZDUCHOVKY    /neprovádí se na čas/ 

Každý člen hlídky střílí třemi ranami na připravené špalíky.Kategorie mladší mají možnost použití podpory. 

Trestné body:   Za použití vlastního diabolku (za každý případ) – 10 bodů 

                          Za nesestřelený špalík – 10 bodů 

 

 

ZÁKLADY TOPOGRAFIE    /neprovádí se na čas/ 

Provádí se určování topografických značek dle hry Plamen.Každý člen si vylosuje jednu značku a určí ji.Dále 

kategorie starší provede určení azimutu předem připraveného cíle. 

Kategorie přípravka určuje topografické značky kategorie mladší 

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

                          Za nesprávné určení azimutu(tolerance 10°) –20 trestných bodů 

 

PŘESUN PO VODOROVNÉM LANĚ   /neprovádí se na čas/ 

Disciplína se provádí dle pravidel hry Plamen 

Trestné sekundy:  Za nepřekonání překážky (každý případ) – 25 trestných sekund 

Kategorie přípravka Přesun po laně nebude hodnocen (děti si přesun po laně jen vyzkouší) 

 

 

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI    /provádí se na čas/ 

Členové hlídky provedou  obvázání kolene a přesun pomocí nosítek na vzdálenost 15m.Obvázání kolene se 

neprovádí na čas.Po ošetření,pacienta uloží na nosítka a na povel rozhodčího provedou přenesení nosítek i 

s pacientem na určené místo. 

Trestné sekundy:  Za nesprávné ovázání kolene –5 trestných sekund 

                               Za spadnutí zraněného – 10 sekund 

Kategorie přípravka provede jenom přenesení plyšáka na nosítkách /neprovádí se na čas/ 



 

 

 

 

URČOVÁNÍ VĚCNÝCH PROSTŘEDKŮ PO  /neprovádí se na čas/ 

Každý člen si vylosuje jednu grafickou značku věcného prostředku PO a přidělí ji k připravenému nářadí.Pokud 

bude tabulka položená nesmí se přesunout.Nářadí:hadice C v kotouči,hadice B v kotouči,proudnice C,hákový 

klíč,savice,rozdělovač,ejektor,přiměšovač,proudnice B. 

Trestné body:   Za nesprávné určení značky – 5 trestných bodů 

Kategorie přípravka bude určovat  Hadice „C“ v kotouči, proudnice C, savice, rozdělovač, sací koš 

 

 

 

 

SESTAVENÍ OHNIŠTĚ     /provádí se na čas/ 

Družstvo s připravených klád sestaví co nejrychleji ohniště pagodu.Starší navíc provedou ohraničení ohniště 

kameny(dřevěné špalíky o délce 20cm).Klády jsou řezány v délkách po dvojicích rozdílem 10cm.Vše potřebné 

k ohništi bude na stanovišti. 

Trestné body:  Za nesprávné sestavení ohniště (přeházení délek klád) - neplatný pokus. 

            Za neohraničení ohniště - neplatný pokus 

 

 

 

 

!!Startovné činní 20kč za jedno družstvo!! 

 

 

 

 
 

Případný dotazy na: 

 

 

 

kontakt:    SAK JOSEF                  SAK Radek 

    tel.: +420 604 575 141               tel.:  +420 606 221730 

         email:   sakjosef@gmail.com  email:  sakradek@seznam.cz 

 

 

 

 

www.sdhunesov.ic.cz 

 

 

http://www.sdhunesov.ic.cz/


 

 



 

 


