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Sdružení hasičů Jihomoravského kraje (SDH Hrubá Vrbka, SDH Hroznová Lhota) a 

Trnavského kraje (DHZ Sobotište, DHZ Senica, DHZ Moravský svatý Ján) vydává pro 

celoroční systematickou a všestrannou činnost kolektivu mladých hasičů závazná pravidla 

Ligy mladých hasičů Jihomoravského a Trnavského kraje (dále jen „Ligy“). 

Posláním Ligy je rozvíjet dětské znalosti, vědomosti a dovednosti, získávat návyky 

v jednotlivých oblastech činnosti s přihlédnutím ke specifické oblasti požární ochrany. Cílem 

Ligy je soutěžní formou podporovat celoroční mimoškolní pestrou činnost dětí se zájmem o 

požární ochranu a na ní navazující činnosti. 

VYHLAŠOVATEL: 

Vyhlašovatelem všech soutěží „Ligy mladých hasičů Jihomoravského a Trnavského 

kraje“ jsou sbory dobrovolných hasičů SDH Hrubá Vrbka, SDH Hroznová Lhota, DHZ 

Sobotište, DHZ Senica, DHZ Moravský svatý Ján (dále jen Vyhlašovatel). 

 Tato Liga mladých hasičů Jihomoravského a Trnavského kraje je vedena pod záštitou 

hejtmana Jihomoravského a precedu Trnavského kraje. 

 

1. PODMÍNKY ÚČASTI 

Zúčastnit se může jakýkoli sbor dobrovolných hasičů Jihomoravského a Trnavského 

kraje, ale taktéž i z jiných krajů České republiky, nebo Slovenska. Liga je Mezinárodního 

charakteru, která se řídí těmito pravidly. Zúčastnit se může nejméně 9-členný kolektiv 

mladých hasičů bez rozlišení pohlaví ve věku do 15 let. V případě 18 a více členů kolektivu 

může vedoucí tento kolektiv rozdělit na dvě soutěžní družstva. Maximální počet soutěžních 

členů v družstvu je 10. 

Vedoucí kolektivu na začátku každého kalendářního roku odevzdá vyplněný evidenční list 

kolektivu na RPH (Rada pořádajících hasičů) a to vždy do 31. 1. Není možno pouze udělat 

opravy v evidenčním listu kolektivu z minulého kalendářního roku.  

Doporučený vstupní věk dětí do Ligy je 6 let.  

U dětí mladších 6 let není možno provést registraci – vystavení členského průkazu, přesto 

se na ně vztahuje pojištění mladých členů. Podle statutu mládeže mohou mít přílohu čl. 

průkazu s rodným číslem a označením P (přípravka). 

V rámci přípravy předškolní mládeže na jednotlivé disciplíny Ligy je nezbytné využívat 

výchovných metod, které odpovídají jejich věku (hra, pochvala apod.). 

KATEGORIE: 

Družstva soutěží ve hře bez rozlišení pohlaví v kategoriích: 

- mladší: do 11 let 

- starší: od 11 do 15 let 

V daném soutěžním roce (tj. do 31. 12.) nesmí soutěžící dosáhnout věku 12 let (u 

mladších žáků) a 16 let (u starších žáků). 
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- soutěžící, který v daném kalendářním roce dosáhne věku 12 let, nesmí nastoupit v kategorii 

mladších žáků, ale pouze v kategorii starších žáků. 

- soutěžící, který v daném kalendářním roce dosáhne věku 16 let, nesmí nastoupit v kategorii 

starších žáků 

Kategorie mladších žáků nesmí být doplněna ani jedním členem kategorie starších žáků.      

Kategorie starších může být doplněna členem kategorie mladších žáků SDH nebo DHZ. 

V Kategorii mladších žáků je povoleno si půjčit max. 2 soutěžící v dané kategorii 

z jiného SDH, nebo DHZ. Podmínkou je, že tito soutěžící musí soutěžit v dresech domovské 

SDH, nebo DHZ. 

V kategorii starších žáků je povoleno si půjčit max. 2 soutěžící z kategorie mladších žáků 

ze svého SDH, nebo DHZ,(jestli mladší družstvo nemá) popřípadě jiného SDH, nebo DHZ. 

Podmínkou je, že tito soutěžící musí soutěžit v dresech domovské SDH, nebo DHZ. 

 Soutěžící může bít pučen jen jednou. 

Všechny změny v soutěžních týmech (tzn. veškeré zapůjčení soutěžících a jiné) musí být 

nahlášeny (písemně) nejpozději na poradě vedoucích a to RPH (rada pořádajících hasičů). 

 

ORGANIZACE LIGY, TERMÍNY 

Ročníkem ligy se rozumí období od 1. ledna do 31. prosince daného roku. Způsob 

přihlášení soutěžících určí příslušná RPH (Rada pořádajících hasičů). 

Program ligy: 

- zahájení celoroční činnosti (registrace, vyhlášení podmínek, termínů) 

- soutěžní činnost jednotlivých SDH a DHZ (dle podmínek) 

- závěrečné vyhodnocení celoroční činnosti 

Je nutno nezapomenout, že o vyhlášení podmínek soutěže a úprav, kterými se bude nový 

ročník ligy lišit, je povinna RPH informovat přihlášení kolektivy před začátkem ročníku 

(nejpozději do 1. 2. daného roku ligy). Je tedy nutno zaregistrovat a přihlásit kolektiv do 

nového ročníku již během měsíce ledna, jinak se kolektiv vystavuje nebezpečí, že o těchto 

změnách jej RPH nebude nucena informovat včas a kolektiv se dozví až v okamžiku podání 

přihlášky. 

 

POKYNY K PROVÁDĚNÍ VŠECH KOL LIGY 

Za přípravu a průběh každého kola ligy odpovídá příslušný štáb soutěže, který se skládá 

ze členů pořádajícího SDH nebo DHZ. Štáb musí řešit případné problémy neprodleně dle 

okolností, které vyvstanou. Štáb soutěže se dělí na dvě skupiny: 

a) Organizačně-technická část, kterou tvoří sčítací komise, hlasatel, vedoucí technické 

čety, členové štábu zajišťující technicko - organizační činnost. Organizačně - 

technický štáb zajišťuje organizační a technickou stránku soutěže. 
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b) Řídící část, kterou tvoří náčelník štábu, zástupce náčelníka štábu, velitel soutěže, 

hlavní rozhodčí a rozhodčí jednotlivých disciplín. Tato část štábu nepřímo řídí 

organizačně technickou část štábu a řeší případné problémy vzniklé v průběhu 

soutěže. V případě hlasování má při shodném počtu hlasů náčelník štábu hlas 

rozhodovací. 

 

POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ 

Každý mladý hasič smí v příslušném ročníku ligy reprezentovat pouze jeden kolektiv 

mladých hasičů. 

Všichni účastníci ligy mají povinnost předložit při prezentaci příslušné soutěže průkazy 

členů družstva s fotografií. 

Tuto podmínku nelze dodržet v případě, že za družstvo startují členové, kterým ještě není 

6 let. Doporučujeme štábům soutěží, aby v tomto případě vyžadovaly pouze souhlas rodičů 

s účastí na soutěži a kopii rodného listu, nebo průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny pro 

ověření věku soutěžícího. 

Každý člen družstva mladých hasičů, vedoucí družstva musí okamžitě uposlechnout 

pokynů štábu soutěže. V případě hrubého porušení kázně nebo pokynů štábu rozhodne štáb o 

vyloučení příslušného družstva ze soutěže a jeho odeslání do místa bydliště. 

Porušením kázně se rozumí např. hrubé nebo nevhodné vyjadřování se na adresu 

rozhodčích nebo členů štábu soutěže, požívání alkoholických nápojů členy družstva, popř. 

vedoucím kolektivu nebo řidiče, úmyslné poškozování materiálu, vybavení nebo zařízení, které 

se nachází v prostoru soutěže apod. 

Pozn.: Všichni vedoucí by na veškerých akcích s družstvem mladých hasičů musí mít u 

sebe průkazy pojištěnců všech účastníků. 

 

POVINNOSTI SOUTĚŽÍCÍCH 

Družstvo soutěží ve sportovním oblečení překrývající lýtka a lokty, či ve stejnokroji (v 

disciplínách, které toto mají uvedeno v pravidlech, soutěží družstvo s ochranou přilbou). 

Oficiální části soutěží se organizují v jednotném sportovním oblečení nebo ve stejnokroji 

(zahájení, předávání ocenění, ukončení) dle uvedení v organizačních pokynech soutěže. 

Z bezpečnostních důvodů je povoleno při všech soutěžích ligy používat tretry – obuv 

s hřeby (max. délka hřebů je 6 mm) a obuv se špunty – kopačky. Při všech disciplínách 

mohou soutěžící používat opasek. Z bezpečnostních důvodů musí být v obou kategoriích při 

všech disciplínách použito libovolných ochranných přileb schváleného druhu, opatřeného 

podbradníkem z libovolného materiálu bez úprav na skeletu přilby, (přitom nemusí být pro 

celé družstvo jednotné). Družstvu, které nesplní podmínky, nebude hodnocené v daném 

pokuse. Předepsanou výstroj a výzbroj soutěžících je povinen zkontrolovat těsně před startem 

pomocník startéra a teprve potom může být odstartováno. 

Upadne-li v průběhu jakékoli disciplíny soutěžícímu přilba, musí si ji ihned nasadit na 

hlavu. Do nasazení přilby nesmí vykonat žádnou činnost (jinak je hodnoceno jako neplatný 

pokus). 
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Pokud pomocník startéra nebo startér provede start bez povinné kontroly výstroje a 

výzbroje závodníka, není to chyba závodníka – pokus je platný, přestože nebyly splněny 

všechny náležitosti (je to chyba rozhodčího – pomocníka startéra nebo startéra). 

Použití opasku při plnění disciplín není povinné, není součástí jednotného oblečení (může 

ho mít např. pouze soutěžící, běžící na 9 úseku štafety 400 m s překážkami, ostatní členové 

štafety mohou běžet bez opasku). Pokud je však opasek při plnění disciplíny použit, bere se 

jako součást výstroje, se kterou soutěžící disciplínu započal a musí být tudíž disciplína 

dokončena i s touto částí výstroje. 

 

POVINNOSTI A PRÁVA VEDOUCÍCH 

Vedoucí musí znát pravidla ligy. Odpovídá za dodržování všech nařízení a pokynů 

pořadatelů soutěže. Dbá o šetrné zacházení s motorovou stříkačkou a dalším nářadím, které 

bylo družstvu zapůjčeno, a o jejich vrácení pořadateli. Jedná jménem družstva s pořadateli 

soutěže o jeho potřebách, požadavcích a technických otázkách při plnění kolektivních 

disciplín. Podává ve stanovené době písemné protesty a odvolání, má právo přihlížet 

provedení pokusu svého družstva a po jeho ukončení znát jeho výsledek. 

 

PRÁVA A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ SOUTĚŽE 

Za přípravu a průběh každého kola ligy odpovídá příslušný štáb soutěže, který se skládá 

ze členů pořádajícího SDH nebo DHZ. Štáb musí řešit případné problémy neprodleně dle 

okolností, které vyvstanou. Štáb soutěže se dělí na dvě skupiny: 

a) Organizačně-technická část, kterou tvoří sčítací komise, hlasatel, vedoucí technické 

čety, členové štábu zajišťující technicko - organizační činnost. Organizačně-technický 

štáb zajišťuje organizační a technickou stránku soutěže. 

b) Řídící část, kterou tvoří náčelník štábu, zástupce náčelníka štábu, velitel soutěže, 

hlavní rozhodčí a rozhodčí jednotlivých disciplín. Tato část štábu nepřímo řídí 

organizačně technickou část štábu a řeší případné problémy vzniklé v průběhu 

soutěže. V případě hlasování má při shodném počtu hlasů náčelník štábu hlas 

rozhodovací. 

Velitel soutěže, náčelník štábu a jeho zástupce, techničtí a organizační pracovníci musí 

znát pravidla ligy v rozsahu odpovídajícím jejich zařazení na soutěži. 

Náčelník štábu 

Náčelníka štábu schvaluje pořádající členská základna SDH nebo DHZ. Řídí a koordinuje 

činnosti všech členů štábu v průběhu soutěže. 

 

Velitel soutěže 

1. Velitele soutěže schvaluje pořádající SDH nebo DHZ. Odpovídá za přípravu a 

organizaci soutěže. Musí znát pravidla ligy 
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2. Řídí průběh soutěže po organizační stránce a odpovídá za dodržení stanoveného 

časového rozvrhu. Kontroluje práci organizačních pracovníků soutěže a v případě 

potřeby stanoví náhradníky těchto pracovníků a sboru rozhodčích. Je odpovědný za to, 

že na soutěžní ploše nebudou jiné osoby než ty, které v daném okamžiku plní 

disciplínu nebo vykonávají přidělenou funkci. 

3. Dbá, aby přihlášení soutěžící byli včas vyrozuměni o změně programu 

4. Nedostaví-li se na soutěž hlavní rozhodčí stanovený pořadatelem, jmenuje nového 

hlavního rozhodčího. 

5. Je povinen zajistit hlavnímu rozhodčímu na jeho žádost potřebný počet rozhodčích a 

pracovníků a zajisti veškerá opatření týkající se provedení a průběhu soutěže. 

6. Účastní se porady rozhodčích s poradním hlasem 

7. Přijímá zápisy o výsledcích soutěže po kontrole a podpisu hlavního rozhodčího od 

vedoucí sčítací komise. 

8. Při soutěžích malého rozsahu zabezpečuje velitel soutěže další úkoly stanovené jinak 

dalším organizačním pracovníkům. Při soutěžích velkého rozsahu naopak jmenuje 

tajemníka soutěže, který mu vypomáhá a v případě jeho nepřítomnosti jej zastupuje. 

9. Schvaluje OZ soutěže a zabezpečuje jeho vydání. 

10. Stanoví organizační pracovníky a sbor rozhodčích. 

11. Zabezpečuje losování startovních čísel. 

12. Zabezpečuje program a startovní listinu pro účastníky soutěže. 

13. Svolává a organizuje porady vedoucích družstev 

14. Zabezpečuje veškerá opatření týkající se provedení, průběhu a vyhodnocení soutěže 

15. Zabezpečuje zahájení a ukončení soutěže 

16. Zabezpečuje vyhlášení výsledků soutěže a předání cen. 

17. Má právo přeřadit, odvolat nebo vyloučit se soutěže pracovníky soutěže zejména pro 

nepřístojné chování, jsou-li pod vlivem alkoholu a vážné nedostatky v jejich činnosti. 

Má právo vyloučit ze soutěže soutěžící (družstvo). Jde-li o soutěžící nebo rozhodčí, 

uplatní toto právo zpravidla na návrh hlavního rozhodčího. 

18. Má právo přerušit, odložit nebo zrušit soutěž nebo zrušit její část (po předchozí poradě 

s vedoucími družstev a hlavním rozhodčím). 

 

 

Tajemník 

1. Tajemník je podřízen veliteli soutěže, vypomáhá mu a v případě jeho nepřítomnosti jej 

zastupuje. 
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2. Jeho povinností je starat se o všechna administrativní opatření. 

3. Přijímá a vyřizuje korespondenci týkající se soutěže. 

4. Je odpovědný za svolání schůzí vedení soutěže, případně ustavených komisí a stará se 

o zápis z těchto schůzí. 

5. Plní další úkoly a povinnosti stanovené velitele soutěže. 

 

Hlasatel 

1. Hlasatel je podřízen veliteli soutěže. 

2. Oznamuje obecenstvu jména a čísla soutěžících startujících v jednotlivých 

disciplínách, jakož i všechny důležité informace týkající se soutěže. 

3. Hlasatel má být na svůj úkol dobře připraven a má ovládat pravidla ligy. 

4. Výsledky (umístění, časy) každého soutěžícího ohlásí hlasatel ihned po dodání zprávy, 

kterou mu dodá vedoucí sčítací komise. 

 

Technická skupina 

Činnost technické skupiny řídí její vedoucí, který je podřízen veliteli soutěže. Technická 

skupina zabezpečuje a odpovídá zejména za: 

a) Povrch a správné označení drah, za umístění, technický stav a parametry překážek po 

celou dobu soutěže 

b) Technický stav, parametry a označení přenosných motorových stříkaček, omezovačů 

průtoků vody, proudnic a dalšího nářadí dodávaného pořadatelem 

c) Kontrolu, označení a případně úschovu nářadí soutěžících 

d) Zajištění dostatečného počtu signalizačních, měřících a dalších pomůcek pro sbor 

rozhodčích (praporky, stopky, pásma, startovací pistole, náboje, stolky apod.) 

e) Doplňování vody při požárním útoku 

f) Rozhlas, stanoviště hlasatele, spojení a spojovací prostředky 

g) Instalaci elektrické časomíry 

h) Úklid stadionu nebo hřiště před započetím a po ukončení soutěže 

 

Technik věcných prostředků 

Je podřízen vedoucímu technické skupiny. Není-li stanoven – veliteli soutěže. Technik 

věcných prostředků přeměřuje veškeré věcné prostředky, které si soutěžící přivezou sebou a 

nejsou dány pořadatelem k dispozici. 
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Organizační pracovníci štábu 

1. Činnost organizačních pracovníků štábu podléhá plně pokynům náčelníka štábu, 

velitele soutěže a vedoucích příslušných komisí. 

2. Zabezpečují a odpovídají zejména za: 

a) Příjem a vyhodnocení přihlášek soutěžících dle propozic soutěže 

b) Propagaci soutěže, tisk, distribuci pozvánek, plakátů a zpravodajů 

c) Prezentaci účastníků soutěže, předání startovní listiny, startovních čísel, programu 

soutěže a případně dalších organizačních pokynů účastníkům soutěže 

d) Informační službu a hlasatele na stadionu nebo hřišti 

e) Organizaci parkování 

f) Zdravotní službu a evidenci případných zranění 

g) Pořádkovou činnost na stadionu nebo hřišti, zákaz vstupu do vyhrazených prostor 

a ostrahu na vyhrazených parkovištích 

h) Převzetí a předání stadionu nebo hřiště, pronajatých prostor a jiných prostředků 

pronajímateli po ukončení soutěže 

 

Zdravotní služba 

1. Při každé soutěži musí být zajištěna zdravotní služba odpovídající rozsahu a místním 

podmínkám soutěže 

2. Lékař, nebo osoba zdravotně vyškolená může zakázat soutěžícímu start nebo 

pokračování v soutěži, jestliže zjistí, že by to ohrožovalo nebo poškozovalo zdraví 

soutěžícího. Toto rozhodnutí musí soutěžící a další účastníci soutěže respektovat. 

 

Sbor rozhodčích 

Sbor rozhodčích tvoří hlavní rozhodčí, rozhodčího disciplín, rozhodčí, startér, pomocník 

startéra, hlavní časoměřič, časoměřiči, zapisovatel a sčítací komise. 

1. Na soutěžích ligy mohou právoplatně rozhodovat odborně způsobilí rozhodčí. 

Rozhodčí musí být nestranný, musí rozhodovat objektivně a přísně dodržovat pravidla 

ligy. 

2. Není-li přítomen dostatečný počet rozhodčích, mohou být povoláni jako pomocní 

rozhodčí příslušníci SDH nebo DHZ (kteří budou řádně proškoleni) popřípadě 

pracovníci HZS, členové občanských sdružení, kteří sami soutěžili nebo jsou pro tuto 

funkci připravováni. 

3. Rozhodčí může rozhodovat pouze v té funkci, pro kterou má požadovanou kvalifikaci 
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4. Rozhodčí může v téže disciplíně zastávat pouze jednu funkci 

5. Rozhodčí nesmí upozorňovat soutěžící na závady nářadí před startem, pokud se 

nejedná o zjevné porušení pravidel nebo neohrožuje-li zjevně bezpečnost při přípravě 

a provedení pokusu 

6. Rozhodčí jsou zpravidla jednotně ustrojeni a zpravidla označeni viditelnou vizitkou. 

Způsob označení určí a zajistí pořadatel 

7. Rozhodčí může být ze své funkce na soutěži odvolán zejména pro nepřístojné chování, 

je-li pod vlivem alkoholu nebo za opakované chybné hodnocení výkonů soutěžících. 

Rozhodčí může být ze soutěže i vyloučen 

 

Hlavní rozhodčí 

1. Hlavní rozhodčí odpovídá za technické provedení soutěže, dodržení pravidel ligy. 

Jmenuje jej pořadatel soutěže. 

2. Hlavní rozhodčí navrhuje veliteli soutěže časový rozpis soutěže, jakož i změny 

začátků disciplín, ukáže-li se v průběhu soutěže potřeba tyto změny provést. 

3. Rozhoduje o počtu a zařazení rozhodčích, pokud tak již neučinil pořadatel soutěže. 

4. Nestačí-li počet rozhodčích k řádnému provedení soutěže, požádá velitele soutěže o 

přidělení potřebného počtu pomocných rozhodčích. 

5. Vyskytnou-li se v průběhu soutěže nedostatky v činnosti rozhodčích, může jej přeřadit 

nebo odvolat z funkce, případně navrhnout veliteli soutěže jejich vyloučení ze soutěže. 

6. Svolává porady rozhodčích, kde je seznamuje zejména s jejich zařazením, úkoly, 

časovým rozpisem soutěže a úpravami pravidel, jsou-li v propozicích soutěže 

uvedeny. 

7. Zpravidla nevykonává jiný úkol rozhodčího. Dohlíží na dodržování pravidel soutěže. 

Na zjištěné závady upozorňuje a požaduje jejich odstranění cestou rozhodčího 

disciplíny nebo velitele soutěže, případně využije svých dalších pravomocí. 

8. Rozhoduje o oprávnění soutěžících startovat v příslušné disciplíně a soutěži. Má právo 

určit soutěžícího k testu na alkohol. 

9. Rozhoduje o místě a času opakování pokusu, který nařídí rozhodčí disciplíny. 

10. Rozhoduje o způsobilosti drah, případně stadionu, nebo hřiště k uspořádání či 

pokračování soutěže. Má právo soutěž přerušit a trvají-li hrubé nedostatky, které 

mohou negativně ovlivnit regulérnost soutěže a zejména bezpečnost soutěžících, 

navrhne veliteli soutěže ukončení soutěže. 

11. Má právo vyloučit soutěžící (družstvo) ze soutěže za hrubé nebo úmyslné porušení 

pravidel, při zjištění požití alkoholu nebo pro nepřístojné chování soutěžících nebo 

doprovodu. 

12. Rozhoduje o protestech a odvoláních 
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13. Rozhoduje o všech okolnostech, které se vyskytnou v průběhu disciplín a které 

pravidla výslovně neupravují a o nichž nerozhodl rozhodčí disciplíny. 

14. Kontroluje a podepisuje výsledkové listiny. 

15. Při soutěžích velkého rozsahu může hlavní rozhodčí určit svého zástupce (pokud tak 

již neučinil pořadatel soutěže), který mu vypomáhá a v případě jeho nepřítomnosti jej 

zastupuje. Zástupce hlavního rozhodčího musí mít kvalifikaci stanovenou v dané 

soutěži pro hlavního rozhodčího. 

 

Rozhodčí disciplíny 

1. Rozhodčí disciplíny je zkušený rozhodčí, který řídí průběh dané disciplíny. V průběhu 

soutěže je podřízen hlavnímu rozhodčímu. 

2. Rozhodčí disciplíny je odpovědný za dodržování pravidel. Rozhoduje o všech 

technických otázkách, které vzniknou v průběhu disciplíny, o nichž není zřejmě 

v těchto pravidlech ustanovení. 

3. Podřízeným rozhodčím přidělí jednotlivé úseky, stanový úkoly a připomene 

ustanovení pravidel a pro přidělený úsek. 

4. Před začátkem soutěže s v průběhu plnění disciplíny je povinen překontrolovat a 

sledovat stav dráhy, překážky, startovní čáry a časomíry. Zjištěné závady nechá 

odstranit prostřednictvím hlavního rozhodčího velitelem soutěže. 

5. Po skončení pokusu stvrzuje jeho platnost. 

6. Má právo vyloučit soutěžícího (družstvo) z provádění disciplíny za hrubé nebo 

úmyslné porušení pravidel a navrhnout hlavnímu rozhodčímu vyloučení soutěžícího 

(družstva) ze soutěže při zjištění požití alkoholu nebo pro nepřístojné chování 

soutěžících nebo doprovodu. 

7. Rozhoduje o protestech soutěžících. 

8. Má právo povolit soutěžícímu (družstvu), kterému bylo prokazatelně překáženo, 

opakování pokusu. 

9. Nastanou-li v průběhu disciplíny takové okolnosti, že spravedlnost vyžaduje, aby 

disciplína byla opakována, má právo prohlásit tuto disciplínu za neplatnou. Ta se 

opakuje týž den, nebo druhý den (trvá-li soutěž více než jeden den), podle rozhodnutí 

hlavního rozhodčího, které je konečné. 

10. Po skončení disciplíny zůstane v prostoru startu do doby, v níž může být podán protest 

nebo odvolání. Po uplynutí této doby potvrdí výsledkovou listinu disciplíny a předá ji 

hlavnímu rozhodčímu. 

 

Rozhodčí 

1. Rozhodčí je v průběhu disciplíny podřízen rozhodčímu disciplíny. 
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2. Rozhodčí pozorně sleduje plnění disciplíny na úseku (místě), který mu rozhodčí 

disciplíny přidělil a informuje jej o porušení pravidel zvednutím červeného praporku 

nebo jiným smluveným signálem (např. písknutím na píšťalku). Po skončení pokusu 

přesně informuje rozhodčího disciplíny o porušení pravidel, který dle této informace 

rozhodne. 

3. Před startem dalšího pokusu signalizuje připravenost na úseku bílým praporkem nebo 

jiným smluveným signálem. 

4. Rozhodčí setrvá na svém stanovišti po celou dobu plnění disciplíny. 

5. Před odchodem ze stadionu odevzdá všechny vypůjčené pomůcky, které používal. 

 

Startér 

1. Startér dohlíží na soutěžící na startu a rozhoduje o všech okolnostech spojených se 

startem pokusu. Je podřízen rozhodčímu disciplíny. 

2. Kontroluje, aby soutěžící startovali podle startovní listiny ve správném pokusu a 

správné dráze. 

3. Pokud nebyl start proveden podle ustanovení pravidel o startování, vrátí jej zpět 

druhým výstřelem, nebo zapískáním na píšťalku. 

4. Dohlíží, aby soutěžící měli před startem řádně upevněna startovní čísla (pokud jsou 

startovní čísla v dané disciplíně přidělena) a aby jejich oděv, obuv a osobní výstroj 

odpovídala příslušným pravidlům. Zjištěné závady a přestupky proti pravidlům ihned 

hlásí rozhodčímu disciplíny zvednutím červeného praporku nebo jiným smluveným 

signálem, pokud je soutěžící na místě ihned neodstraní. Pokud soutěžícího odstartuje 

se závadou na výstroji, nemůže ho již vrátit zpět a není to důvodem pro neplatnost 

pokusu. 

5. Není-li provedeno losování drah napřed, provádí se losování drah na stadionu, nebo 

hřišti před startem. 

6. Plněním úkolů uvedených v předchozích odstavcích 2 až 4, může startér pověřit svého 

pomocníka (jeli pomocník určen). Při větších soutěžích může mít startér i několik 

pomocníků. 

 

 

Závodčí na start 

1. Závodčí obdrží od rozhodčího disciplíny startovní listiny, svolává soutěžící na určená 

shromaždiště a zavádí je na start. Je podřízen rozhodčímu disciplíny. 

2. Závodčí na startu se starají o to, aby soutěžící podle startovní listiny měli správná 

startovní čísla (jsou-li přidělena), aby byla pevně upevněna a aby byly oblečeni 

v předepsané výzbroji. 

3. Pomáhají rozhodčímu při losování drah. 
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4. Zjištěné závady signalizují startérovi praporkem. 

5. Nejsou-li závodčí na start ustanovení, vykonává jejich funkci pomocník startéra nebo 

startér sám. 

6. Při větších soutěžích může být i několik závodčích u každé disciplíny. 

 

Rozhodčí v cíli 

Rozhodčí v cíli rozhodují zejména: 

1. O pořadí, v němž soutěžící ukončily pokus. 

2. Zda má závodník napojenou proudnici. 

3. Zda závodník donesl do cíle výstroj a výzbroj, se kterou odstartoval. 

4. Rozhodčí v cíli by neměl vykonávat současně funkci časoměřiče. 

5. Rozhodčí v cíli musí být umístěn v cílové rovince ve vzdálenosti nejvíce pět metrů od 

cílové čáry. Aby měl dobrý přehled, může se pro něj zřídit vyvýšené stanoviště. 

6. Počet rozhodčích v cíli se řídí počtem drah. Doporučuje se, aby jeden rozhodčí 

rozhodoval o prvním soutěžícím, druhý o druhém, atd. 

 

Časoměřiči, měření a určování času 

1. Za měření časů dosažených v jednotlivých disciplínách odpovídá hlavní časoměřič. 

V průběhu plnění disciplíny je podřízen rozhodčímu disciplíny. 

2. Časoměřiči a zapisovatel podléhají hlavnímu časoměřiči. Ten jim přidělí jednotlivé 

dráhy, stanoví úkoly a připomene pravidla pro měření výkonů soutěžících. Hlavní 

časoměřič zodpovídá zejména: 

a) Kontrolu funkčnosti stopek nebo elektrické časomíry před zahájením plnění 

disciplíny 

b) Potvrzení připravenosti časoměřičů nebo elektrické časomíry k dalšímu měření 

rozhodčímu disciplíny. 

c) Kontrolu a záznam naměřených časů všech časoměřičů a vydává pokyn ke zrušení 

naměřených časů. 

d) Stanovení a předání platného (úředního) času po každém pokusu zapisovateli. 

e) Výměnu časoměřiče v případě zjištění nepřesností v jeho měření. 

f) Vykonává zároveň funkci náhradního časoměřiče. Pokud v nutném případě 

nezastupuje některého z časoměřičů, je jím naměřený čas časem kontrolním a 

nemůže být zaznamenán do výsledku. 

3. Čas lze měřit ve všech disciplínách ručně pomocí stopek nebo elektrickou časomírou. 



 

15 

4. Elektrickou časomíru lze použít, pokud umožní měření výkonů ve všech drahách 

měřené disciplíny. Měření času elektrickou časomírou je povinné při mezinárodních 

soutěžích. 

5. Při měření času elektrickou časomírou postupuje hlavní časoměřič, obsluha časomíry a 

pořadatel dle technických podmínek a návodu pro měření touto časomírou. 

6. Při selhání elektrické časomíry rozhodne hlavní rozhodčí po dohodě s velitelem 

soutěže o dalším postupu. 

7.  Čas se měří od záblesku pistole (kouře) do okamžiku: 

a) Kdy kterákoli část těla soutěžícího protne cílový pásek nebo dostihne-li svislou 

rovinu položenou kolmo okrajem cílové čáry bližším startu nebo protne-li cílový 

paprsek elektrické časomíry. 

b) Signalizace obou terčů (při elektrickém měření dle technických podmínek této 

časomíry) při požárním útoku. 

c) Kdy velitel družstva při disciplíně dá rukou znamení o ukončení pokusu, nebo 

když je družstvo po splnění úkolu seřazeno v prostoru k tomu určeném. 

8. Se způsobem ukončení měření času při použití elektrické časomíry musí být soutěžící 

seznámeni nejpozději před zahájením disciplíny. 

9. Ručně měří čas soutěžícího zpravidla tři, nejméně však dva časoměřiči nezávisle na 

sobě. Své naměřené časy si zapíší, aniž by o nich předem mluvili a předají je hlavnímu 

časoměřiči. Naměřený čas zruší až na pokyn hlavního časoměřiče. 

10. Úřední čas se určuje z naměřeného času dle těchto pravidel: 

a) Při ručním měření s přesností 1/10 s a při elektrickém měření s přesností 1/100. 

Čas naměřený elektrickou časomírou je zároveň úředním časem. 

b) Zastaví-li se ručička stopek mezi dvěma čárkami, které udávají čas, platí vždy 

horší čas. Použije-li se stopek s přesností 1/100 s, určí se úřední čas s přesností 

1/10 s. 

c) Souhlasí-li čas dvou ze tří stopek, je čas zaznamenaný touto dvojicí stopek časem 

úředním. 

d) Rozchází-li se čas všech tří stopek, úředním časem je čas zaznamenaný stopkami 

ukazujícími střední čas. 

e) Byl-li čas změřen pouze dvojími stopkami a ty se rozcházejí, platí horší čas za čas 

úřední. 

11. Vrchní časoměřič stanoví po skončení každého pokusu úřední časy a zapisovatel je 

zapíše do záznamu času, rovněž však všechny časy, které byly časoměřiči naměřeny. 

 

Zapisovatel 
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1. Zapisovatel je zpravidla pomocník hlavního časoměřiče. Zapisuje časy naměřené 

časoměřiči v jednotlivých pokusech a úřední časy dle pokynů hlavního časoměřiče. 

Úřední časy dosažené v jednotlivých pokusech a potvrzené rozhodčím disciplíny 

předává zpravidla sčítací komisi a hlasateli. 

2. Zapisovatel obdrží od rozhodčího disciplíny záznamníky časů se jmény a čísly 

soutěžících nebo družstev. 

3. Po ukončení disciplíny předá záznamy časů rozhodčímu disciplíny. 

4. Všechny záznamy časů musí být podepsány zapisovatelem a rozhodčím disciplíny. 

 

Odvolací komise 

1. Odvolací komise rozhoduje o všech odvoláních, o kterých nerozhodl hlavní rozhodčí. 

2. Rozhoduje na místě a její rozhodnutí je konečné. 

3. Odvolací komise je tříčlenná. Jmenuje ji pořadatel soutěže. Když není jmenovaná. 

Tvoří ji hlavní rozhodčí, náčelník štábu a velitel soutěže (může bít přizván rozhodčí 

dané disciplíny. 

4. Odvolací komise rozhoduje většinou hlasů. 

5. Rozhodnutí týkající se okolností, které nejsou v pravidlech jasně popsány a vyžadují si 

delší čas pro objektivní posouzení, oznámí hlavní rozhodčí jménem odvolací komise 

dodatečně, nejpozději do zahájení další disciplíny, případně do vyhlášení výsledků. Po 

dobu jednání odvolací komise může být soutěž hlavním rozhodčím přerušena a na 

jednání komise mohou být povoláni další zainteresované osoby. 

 

Protesty 

Protest proti porušení pravidel ligy a regulérnosti soutěže nebo disciplíny může podat 

vedoucí družstva písemně: 

a) Rozhodčímu disciplíny 

- Do 10 minut od ukončení pokusu, týká-li se sporná otázka provedení, průběhu 

nebo hodnocení pokusu. 

- Do 10 minut od ukončení disciplíny, týká-li se sporná otázka průběhu disciplíny 

b) Hlavnímu rozhodčímu 

- Před zahájením první disciplíny, týká-li se sporná otázka účasti družstva či 

jednotlivce v soutěži. 

- Do 10 minut od zveřejnění oficiálních výsledků, jsou-li spornou otázkou tyto 

výsledky. 
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Protest se musí bezprostředně týkat vlastního družstva. Není-li protestující spokojen 

s rozhodnutím o protestu, může podat písemně až 2 odvolání vždy po 10 minut po převzetí 

rozhodnutí: 

a) Hlavnímu rozhodčímu prostřednictvím rozhodčího disciplíny, který o protestu 

rozhodl. 

b) Odvolací komisi, prostřednictvím hlavního rozhodčího, který rozhodl o protestu nebo 

prvním odvolání, ve složení: hlavní rozhodčí, náčelník štábu a velitel soutěže. 

Vedoucí podávající protest by na něm měl uvést: 

- Své jméno a příjmení + SDH nebo DHZ, za které protest podává 

- Vlastní text protestu, který by měl obsahovat popis události a hodnocení 

rozhodčím, se kterým vedoucí nesouhlasí. 

- Podpis vedoucího. 

Rozhodčí přijímající protest musí: 

- Napsat na přijatý protest čas, kdy protest přijal (dle oficiálního měření času, 

kterým se měří čas ukončení pokusu na disciplíně), nejlépe za účasti protestujícího 

vedoucího a s jeho schválením zapsaného času. 

- Po vyřešení protestu napíše své vyjádření buď přímo pod text protestu, nebo na 

zvláštní papír včetně svého podpisu. 

- Vedoucímu, který protest podal, předává protest spolu se zapsáním času předání 

protestu dle oficiálního měření času. 

Stejným způsobem se postupuje při podání odvolání, pouze vedoucí k textu připojí i text 

původně napsaného protestu nebo odvolání, proti kterému odvolání podává. 

Text protestu by měl jak vedoucí, tak i rozhodčí psát tak, aby byla zaručena jeho 

čitelnost, nejlépe hůlkovým písmem. Pořadatel si může v organizačním zabezpečení vymínit, 

že při podání protestu bude zároveň protestujícím složena pevně určená finanční částka 

(kauce). V organizačním zabezpečení pak musí být popsána výše kauce a postup výběru a 

nakládání s kaucí. Proti rozhodnutí odvolací komise, která rozhodla o protestu přímo na místě 

soutěže, není další odvolání a její rozhodnutí je konečné.  

 

 

HODNOCENÍ 

Za umístění v jednotlivých disciplínách se přidělují soutěžícímu družstvu body podle 

následujícího vzoru: 

1. místo = 1 bod 

2. místo = 2 body 

3. místo = 3 body atd. 
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O celkovém pořadí rozhoduje menší součet bodů za umístění, u dvou nebo více 

soutěžních družstev se stejným počtem bodů rozhoduje o celkovém pořadí lepší umístění 

v disciplíně „požární útok“. 

Při shodném čase v disciplíně se soutěžním družstvům přiděluje stejný počet bodů za 

umístění v dané disciplíně, následující počet přidělených bodů (pořadí) je o tolik vyšší, kolik 

družstev dosáhlo shodného času. Soutěžní družstva, jejichž pokus v disciplíně byl hodnocen 

jako neplatný, se v hodnocení této disciplíny zařadí před soutěžní družstva, která k plnění 

disciplíny nenastoupila a obdrží body za umístění následující za posledním družstvem 

s platným pokusem. 

Do celkového hodnocení Ligy mladých hasičů se ze všech uspořádaných soutěžních kol 

(5 soutěžních kol) počítají 4 kola z celé ligy. 

 

Celkové hodnocení ligy mladých hasičů: 

Do celkového hodnocení ligy mladých hasičů se započítávají jednotlivé výsledky ze 

soutěžních kol a to následovně: 

1. místo = 20 bodů 

2. místo = 19 bodů 

3. místo = 18 bodů, atd. 

 

Při hodnocení jednotlivých soutěžních kol se ocení 3 nejlepší místa poháry a věcními dary 

a ostatní týmy podle úvahy organizátora soutěže. Při celkovém hodnocení ligy mladých 

hasičů, bude vždy oceňováno 5 nejlepších soutěžních týmů, a to poháry a věcnými dary. 

 

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ LIGY 

Závěrečné vyhodnocení celé Ligy mladých hasičů proběhne vždy formou galavečera, kde 

termín a místo uspořádání galavečera budou dopředu stanoveny radou RPH (Rada 

pořádajících hasičů) a to nejpozději do 31.4. daného roku, ve kterém bude Liga probíhat. 

 

TERMÍNY SOUTĚŽÍ LIGY A TECHNICKÉ PODMÍNKY  

Termíny soutěží Ligy mladých hasičů Jihomoravského a Trnavského kraje budou 

stanoveny radou RPH (Rada pořádajících hasičů) a to nejpozději do 31. 3. daného roku, ve 

kterém bude Liga probíhat. Termíny všech soutěží i místem konání soutěže a časem začátku 

soutěže budou vyvěšeny v písemné podobě a to celoročně na internetových stránkách 

www.oshhodonin.cz  

Vždy nejméně 14 dnů před pořádáním jednotlivých soutěžních kol, bude od pořádající 

organizace vyvěšena pozvánka na soutěž i s podmínkami soutěže. 

 

http://www.oshhodonin.cz/
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STARTY 

Start se ve všech disciplínách povoluje nízký i vysoký. Při štafetách může první soutěžící 

startovat ze startovních bloků. Opustí-li soutěžící své místo rukou nebo noho před 

odstartováním, považuje se to za chybný start. Soutěžící, který zavinil chybný start, je 

napomenut, zaviní-li soutěžící dva chybné starty, je štafeta vyloučena z daného pokusu. 

Rovněž při požárním útoku má družstvo možnost jednoho chybného startu, při druhém je 

tento pokus neplatný. 

Pokus může být opakován, došlo-li k technické závadě překážek, motorové stříkačky 

nebo jiného nářadí, které poskytl pořadatel. O použití jednotného nebo vlastního nářadí 

rozhodne příslušný štáb kola Ligy v organizačních pokynech. V případě závady na vlastním 

nářadí se pokus neopakuje. Při zjištění použití neodpovídajícího nářadí je pokus neplatný. 

 

FINANČNÍ A MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 

Jednotlivá kola Ligy hradí a materiálně zabezpečí podle finančních možností organizátoři 

ze svého rozpočtu. Je ale možné požádat příslušné orgány a organizace o poskytnutí 

sponzorských darů, příspěvků nebo dotací. 

Rada RPH se bude snažit zajistit vždy s dostatečným předstihem finanční prostředky na 

uspořádání celé Ligy, a to formou dotací jak od Jihomoravského, tak i od Trnavského kraje, 

popřípadě od jiných organizací poskytujících dotace. 

 

ZODPOVĚDNOST, BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKŮ 

1. Vedoucí kolektivu a družstva mladých hasičů po celou dobu celoroční činnosti 

(schůzky, tréninky, výlety a další akce) plně zodpovídá za kázeň a bezpečnost členů 

kolektivu. 

2. Organizátoři soutěží Ligy mladých hasičů jsou povinni připravit materiálně technické 

zabezpečení všech soutěžních disciplín, které se budou v daném kole Ligy provádět a 

respektovat požadavky bezpečnosti práce. O organizačních otázkách jsou povinni 

v potřebném rozsahu informovat všechny účastníky soutěže prostřednictvím 

písemného organizačního zabezpečení. 

3. Při každé akci v rámci celoroční činnosti jsou mladí hasiči i jejich vedoucí pojištěni na 

základě pojistných smluv. 

 

RADA POŘÁDAJÍCH HASIČŮ (RPH)  

1. Rada pořádajících hasičů se skládá z 3 členů od každého SDH, nebo DHZ. Tito 3 

členové rady z jednotlivých SDH, nebo DHZ jsou vybráni na základě hlasování uvnitř 

každé organizace zvlášť a to vždy nejméně na 3 roky. V současné době má rada 15 

členů (5 SDH/DHZ * 3 členové z každé SDH/DHZ). 
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2. Na základě ustanovení členů Rady pořádajících hasičů si uvnitř rady zvolí svého 

předsedu a místopředsedu, zapisovatele. Předseda, popřípadě místopředseda vždy 

bude organizovat schůzky rady a řádně ji vést. 

3. Rada jedná a rozhoduje formou hlasování, z čehož každý člen rady má právo hlasovat 

jedním hlasem. Usnášení schopnost rady je nadpoloviční většinou všech členů rady. 

4. Rada má právo do svých řad si přizvat další osoby, které svým významem napomáhají 

radě získávat další informace, materiální prostředky, dotace a další. Tito členové 

nemají hlasovací práva, pouze konzultační činnost. 

5. Závěrečné výstupy z rady jsou směrodatné a právoplatné pro všechny členy Ligy a 

všichni se těmito závěry musí řídit. 
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Požárně technické disciplíny 

Cílem disciplín je ověřit získané znalosti mladých hasičů ve výcviku s požárním nářadím, 

rychlost provedení požárního útoku a pohyblivost při štafetách. 

Ve všech disciplínách Ligy se považuje za dobu ukončení pokusu čas, kdy soutěžící nebo 

soutěžní družstvo, hlídka nebo štafeta ukončila provádění disciplíny, rozhodčí průběh 

disciplíny zhodnotil a zapisovatel zapsal dosažený čas, udělené trestné body, případně 

platnost nebo neplatnost pokusu. Zapisovatel je povinen zapsat do výsledkové listiny také čas 

ukončení pokusu. Pokus může být opakován, došlo-li k technické závadě překážek, motorové 

stříkačky nebo jiného nářadí, které poskytl pořadatel, je-li podán protest s přímým odkazem 

na chybu nářadí, dodaného pořadatelem. V případě povolení opakování pokusu se stanovuje 

min. čas mezi prováděnými pokusy na 10 min. (pokud se hlavní rozhodčí nedohodne s 

vedoucím jinak). O použití jednotného nebo vlastního nářadí rozhodne příslušný štáb soutěže 

v organizačních pokynech. Nářadím se rozumí i hadicové přechody B/C u štafety dvojic. V 

případě závady na vlastním nářadí se pokus neopakuje. Při zjištění použití neodpovídajícího 

nářadí je pokus neplatný.  

 

 

2. POŽÁRNÍ ÚTOK 

V požárním útoku soutěží velitel a 8 členů s přilbou a mohou použít služební, nebo 

bojový opasek. Organizátor soutěže rozhodne o případné obsluze motorové stříkačky 

dospělým strojníkem (v kategorii „mladší žáci“) a prováděním jednoho nebo dvou pokusů. Při 

velkém počtu soutěžních týmů, nebo při špatném počasí organizátor soutěže rozhodne, zda se 

soutěž bude probíhat jedno, nebo dvoukolově. Soutěž probíhá za každého počasí. 

Materiální zabezpečení: 

- Plošina 2x2 m zvýšená max. o 10 cm od terénu, případně s podložkou pod 

přívodní vedení ve formě gumových nebo textilních běhounů (podložka musí být 

pro všechny družstva jednotná). 

- 2 savice o průměru 110 mm a délky 1,6 m ± 5 cm včetně šroubení, s klasickým 

savicovým šroubením (nikoli DIN). 

- 1 sací koš o průměru 110 mm se zpětnou klapkou, a nebo ventilem bez úprav. 

- 2 hadice B 75, min. délka 10 m (± 0,5 m), izolované => min. plošná šíře hadic = 

113 mm 

- 4 hadice C 52, min. délka 10 m (± 0,5 m), izolované => min. plošná šíře hadic = 

79 mm 

- 1 rozdělovač s libovolnými ventily bez úprav 

- 2 proudnice C 52 (výstřiková hubice průměr 12,5 mm ± 0,1 mm, max. délka 40 -

50 cm včetně půlspojky,  
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- 1 přenosná motorová stříkačka (bez nasazeného víčka na sacím hrdle stroje) 

s přetlakovým ventilem nastaveným na 0,3 MPa (3 atm), jednotný pro všechny 

družstva – dodá pořadatel. 

- 1 nádrž na vodu s obsahem nejméně 800 litrů a o výšce 0,8 m (max. 0,9 m). 

- 2 terče – sklopné o průměru otvoru 50 mm a nebo nástřikové s objemem nádržky 

15 l (terč musí signalizovat naplnění 10 l vody do nádržky) 

- 1 hadice B 75 (na odpadní vodu + např. hydrantový nástavec) 

- 2 hákové klíče (nejsou nutnou součástí) – nesmí být svázány k sobě – izolepa či 

provaz nejsou součástí nářadí. 

Všechny hadicové půlspojky včetně půlspojek rozdělovače a půlspojky na 

motorové stříkačce mohou být osazeny pojistkami proti rozpojení. 

Je povolené používat podložky jako značky na spojení nasávacích savic, max. 

rozměr 50 x 50 cm a ochrana ostrých hran na nádrži s vodou. 

 

Pořadatel dodává tento materiál pro provedení útoku: 

- Plošina 2x2 m 

- Přetlakový ventil (průměr vstupu a výstupu 75 mm), nastavený na max. tlak 0,3 

MPa v dopravním vedení a příslušenství přetlakového ventilu pro odvedení vody 

z jeho obtoku mimo základnu. Příslušenství přetlakového ventilu se může sestávat: 

a) Ze zařízení, které přetlakový ventil zajistí v libovolné poloze na výtlačném 

hrdle motorové stříkačky. 

Nastavení přetlakového ventilu musí být zabezpečeno proti změně nastavených 

hodnot po celou dobu soutěže. Obtok přetlakového ventilu může být redukován 

max. spojkou nebo kolenem 75/52. Je zakázáno jakýmkoli způsobem redukovat 

průměr obtokového vedení. Koleno obtoku musí být nastaveno do směru odváděcí 

hadice a ta nesmí být překroucená ani zlomená. 

- Nádrž na vodu 

- Terče 

- 1 hadice B 75 na odpadní vodu 

- Motorová stříkačka (PS 12) 

Ostatní materiál si zajišťuje soutěžní družstvo vlastní (pokud dle rozhodnutí 

pořadatele nebude připraven ostatní materiál jednotný, který bude moci použít 

kterékoli družstvo). 

Veškerý použitý materiál musí být bez úprav. Motorová stříkačka musí odpovídat 

podmínkám uvedených v příloze č. 4 vyhlášky č. 255/1999 Sb. Na motorových 

stříkačkách nesmí být prováděny žádné technické úpravy odporující bezpečnosti 

práce, technickým podmínkám výrobce s výjimkou instalace spouštěče (např. 
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odstraněná zpětná klapka z výtlačného potrubí, popř. nadzvednutá a zajištěná, 

upraveno výfukové potrubí, upravenou vývěvu, upravené ovládání plynu – způsob 

ovládání jiný než přímo na karburátoru, na skříni čerpadla nesmí být žádná 

vymezovací vložka, apod.). 

Rozdělovač je možno použít klasický – dvě protilehlá hrdla B 75 a dvě hrdla C 

52. Nezáleží na typu ventilů (šroubovací i kloubový). Není povoleno použít typ bez 

středního výstupního hrdla B 75. 

Savice nesmí být upravovány, tj. šroubení i matka savice musí mít nejméně 2,5 

závitu v celé jeho délce, na straně matky pouze jednu těsnící gumičku. Vodící náběh 

nesmí být delší než 35 mm včetně závitu, a to jak na straně savice se závitem, tak na 

konci savice s matkou. Délka vodícího náběhu se měří na straně savice se závitem od 

čela savice po okraj zvýšeného lemu, na straně savice s matkou od čela matky 

posunuté na doraz ke kraji savice po čelo vodícího náběhu. Používání tzv. O – kroužků 

je povoleno. 

Plošná šířka hadic se měří minimálně 1 m od půlspojky hadice pomocí 

přípravku, který umožňuje úplné zploštění hadice, a cejchovaným měřidlem (nejlépe 

posuvné měřítko – tzv. šupléra). Šířku hadice může rozhodčí měřit na více místech. 

Šířka hadice se zpravidla měří před signálem startéra nebo jeho pomocníka, kterým 

začíná družstvu příprava základny. Může být měřena i po skončení útoku při kontrole 

délky hadic. 

Sací koš musí mít funkční klapku, ovládanou z venkovní strany koše a musí mít 

průvodní krycí mřížku nebo krycí mřížku s velikostí oka max. 10x10 mm. 

Proudnice může mít každé družstvo vlastní a kontrola proudnic bude provedena 

před vykonáním pokusu rozhodčím disciplíny. 

Přetlakový ventil musí být nastaven na 0,3 MPa. Rozhodčí na základně je povinen jej 

před každým pokusem zkontrolovat, je-li nastaven správně. Doporučuje se jeho zaplombování 

v poloze nastaveného tlaku. Manipulace členů družstva nebo vedoucího s přetlakovým 

ventilem (změna nastaveného tlaku) je nepřípustná a bude hodnocena jako případ hrubého 

porušení kázně a vyloučení kolektivu ze soutěže. Umístění vlastní spojky B75 na výstupním 

hrdle přetlakového ventilu není povoleno. Je zakázáno zalamování hadice na výstupním hrdle 

s odtoku z přetlakového ventilu. 

 

Popis základny a rozmístění nářadí: 

Základnu tvoří plošina o rozměrech 2x2 m zvýšená max. o 10 cm od terénu. Na plošině je 

nářadí a motorová stříkačka s napojeným přetlakovým ventilem. Nářadí a motorová stříkačka 

nesmí přesahovat obrysy základny. Mezi ozuby spojek, případně mezi čelem závitu koše a 

čelem šroubení savice, musí být prostor pro proložení archu papíru. Veškeré nářadí na 

základně se může dotýkat, opírat nebo položit na stroj, s výjimkou zavěšení spojky hadice B 

na přetlakový ventil nebo motorovou stříkačku. U kategorie „starší žáci“ mohou být savice i 

postaveny nebo položeny přes motorovou stříkačku. 

Půlspojka hadice B nesmí být položena na přetlakovém ventilu, případně přes něj 

přehozena. Vyskládání části hadice B na její svinutý kotouč a následné položení půlspojky na 
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toto vyskládání není hodnoceno jako zavěšení půlspojky, tzn. je povoleno. V tomto případě je 

nutno dodržet pravidlo o dodržení vzdálenosti mezi zuby půlspojek. 

 

Pokud je savice postavena nebo položena na stroji, nesmí přitom přesahovat obrysy 

základny. 

U kategorie „mladší žáci“ je přívodní vedení, mimo sací koš, našroubované na stroj, 

může tedy přesahovat obrysy základny. 

Základna musí být připravena k provedení disciplíny do 5 min. od pokynu rozhodčího 

disciplíny. Rozhodčí může dát pokyn k přípravě základny tehdy, je-li na ní k dispozici 

přetlakový ventil. Při přípravě základny může pomáhat jen vedoucí družstva, po uplynutí 

časového limitu musí opustit prostor plnění disciplíny. 

Při přípravě základny je povolena pomoc jiných dospělých osob než vedoucího kolektivu 

pouze při umisťování stroje na základnu nebo při jeho odstranění ze základny. Po dokončení 

položení stroje na základnu musí tyto osoby bez prodlení opustit soutěžní prostor. Tyto osoby 

nesmí nadále nijak družstvu pomáhat, tzn. nesmí ani umisťovat značky na soutěžní dráhu 

apod. (u kategorie „mladší žáci“ může s přípravou základy pomoci vedoucí kolektivu) 

Nerespektování tohoto ustanovení bude hodnoceno jako pomoc cizí osoby při plnění 

disciplíny a tím neplatný pokus. 

Při přípravě základny si může soutěžní družstvo umístit na soutěžní dráhu značky 

(terčíky) např. pro odložení rozdělovače apod. Tyto značky musí mít takovou formu, aby na 

dráze soutěžícím nijak nepřekážely a aby díky nim nemohlo dojít k žádnému zranění (terčík 

z umělohmotné fólie, kousek hadru, apod.). Kterýkoli rozměr značky je max. 10 cm. 

Startovní čára, vyznačená 5 m od středu základny, je čelem, nebo bokem k základně, to 

znamená je kolmá na myšlené prodloužení savicového vedení. 

Na levé straně, v rovině s osou základny – 2 m od okraje základny, je čelo nádrže 

s vodou. Nádrž musí být před každým útokem plná vody. Po dobu trvání disciplíny může být 

nádrž doplňována vodou. 35 m od středu základny se směru útoku je vyznačena hranice (čára 

stříkání). 5 m za čárou stříkání jsou umístěny terče. Terč je štít o rozměrech 50x50 cm, 

uprostřed s otvorem o průměru 50 mm ve výšce 160 cm nad zemí. Tam kde jsou podmínky, 

mohou být použity mechanické nebo elektronické nástřikové terče pro požární sport, nebo 

sklopné. 

 

Provedení útoku: 

 

Před zahájením útoku nastartuje dospělý strojník motorovou stříkačku. Povel ke startu se 

dává, až když je stroj v chodu. Na signál startéra vybíhá soutěžní družstvo od startovní čáry 

k motorové stříkačce, od níž: 

a) starší kategorie utvoří pomocí dvou savic a sacího koše přívodní vedení, dopravní a 

útočné vedení s použitím dvou hadic B, rozdělovače, dvou hadic C a proudnice C pro 

první útočný proud a dvou hadic C a proudnice C pro druhý útočný proud,  

b) mladší kategorie na předem utvořené přívodní vedení připojí sací koš a vytvoří 

dopravní a útočné vedení - stejné jako u starší kategorie. 
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Sací koš musí být našroubován na savici před ponořením do vodního zdroje a rovněž po 

vyjmutí savice z vodního zdroje po ukončení pokusu. Před vložením sacího koše do vodního 

zdroje, musí být celé sací vedení sešroubováno. 

Útok se může vykonávat libovolným způsobem, hadice se mohou po odstartování 

spojovat na základně, mohou se přenášet, rozvinovat nebo tahat. 

Určený člen soutěžního družstva starší kategorie obsluhuje pod dozorem dospělého 

strojníka motorovou stříkačkou a bez přímé pomoci, po spojení nasávacích savic a nasávacího 

koše, za použití vývěvy zavodní čerpadlo. Před ponořením koše do vodního zdroje nesmí 

přidat plyn. Hrozí-li nebezpečí poškození stroje, má osoba pověřená štábem kola právo účinně 

zasáhnout. V případě zásahu cizí osoby do provedení požárního útoku, rozhodne rozhodčí o 

možnosti opakování pokusu. Hrozí-li nebezpečí poškození stroje, má osoba pověřená 

pořadatelem kola (odpovědný vedoucí družstva nebo osoba jím pověřená) právo účinně 

zasáhnout. V případě ohrožení života nebo zdraví má právo zasáhnout kterákoliv osoba. 

V těchto případech se pokus neopakuje. 

 

V kategorii mladších vykonává obsluhu stroje dospělá osoba starší 18 let (určená 

rozhodnutím pořadatele): 

- pověřená štábem soutěže (stejná pro všechna družstva) v případě jednotného materiálu 

dodaného pořadatelem, 

- jednotliví vedoucí družstev či osoby jimi pověřené (každý u svého družstva) v případě 

vlastního materiálu. 

- tato osoba se nezapočítává jako člen družstva. 

 

Tato dospělá osoba při provádění disciplíny obsluhuje pouze motorovou stříkačku a má 

zakázáno se dotýkat jakéhokoli jiného materiálu. Může pouze dávat slovní pokyny ostatním 

členům družstva. Vedoucí či jiné osoby mohou ústně radit – není to nepovolená pomoc. 

 

Vzájemná pomoc jednotlivých členů družstva je povolena (např. držení proudnice, 

vzájemná opora člena o člena, spojování hadic apod.). 

Disciplína je ukončena sražením obou plechovek, resp. signalizací obou terčů po naplnění 

obou nádrží vodou. 

 

Počet rozhodčích: 

 

1 rozhodčí disciplíny 

1rozhodčí (pomocný časoměřič po dobu sání a trvání požárního útoku) 

1 startér 

2 rozhodčí u terčů 

3 časoměřiči 

1 dospělý strojník u motorové stříkačky 

1 pomocník startéra (závodčí na start) 

1 zapisovatel 

 

Hodnocení:  

 

Pokus je neplatný, nejsou-li splněny předepsané podmínky pro požární útok: 

 

a) Nestříká-li útočný proud do svého terče (křížení) nebo pomáhá-li při naplnění 

terče či sražení plechovky druhý proud 
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Křížením se rozumí situace, kdy proud z levého hrdla C rozdělovače stříká do 

pravého terče a opačně. Při hodnocení křížení musí být rozdělovač postaven na 

nožkách, tzn. pokud je otočen kohouty k zemi a proudy jsou překříženy, je nutno jej 

otočit. 

Pro posouzení pomoci při stříkání je rozhodující, jestli se vodní proud z proudnice 

dotkne terče, do něhož podle pravidel nesmí stříkat. Nemusí přitom nutně dojít ke 

sražení plechovky nebo naplnění terče. 

 

b) Pomůže-li při plnění disciplíny soutěžnímu družstvu jiná (cizí) osoba 

 

Cizí osobou se rozumí každá osoba, která není členem kolektivu, tzn. i vedoucí 

kolektivu nebo dospělý strojník. Pomocí se rozumí jakákoliv fyzická pomoc (např. 

dotek na ovládání plynu stroje, zvednutí upadnutého materiálu apod.) v průběhu 

plnění disciplíny. Slovní pomoc při plnění disciplíny (např. pokyny vedoucího 

strojníkovi) se nehodnotí jako pomoc.  

Cizí osobou se také rozumí jiná osoba než vedoucí kolektivu, která by pomáhala 

družstvu s přípravou základny nebo s umístněním značek na soutěžní dráhu.  

Pokud např. spadne připravený sací koš ze základny po jejím schválení rozhodčím, 

může soutěžící nebo vedoucí požádat rozhodčího o opravu. Tato oprava musí být 

provedena v limitu na přípravu základny. Pokud bude tento limit překročen, bude 

pokus odstartován bez možnosti provedení úpravy materiálu na základně. Po 

odstartování není možno již žádat o opravu ani ji provádět 

. 

c) Pokud není zavodněno čerpadlo do 60 sekund od zapnutí vývěvy a pokud není 

útok ukončen do 120 sekund od vydání povelu ke startu. 

 

Čerpadlo se považuje za zavodněné, pokud se voda dostane z výtlačného hrdla 

stroje do hadice B (nezáleží na tom, jak daleko). Rozhodčím, jemuž toho hodnocení 

přísluší, musí upozornit rozhodčího disciplíny na překročení časového limitu pro 

zavodnění čerpadla (např. zvednutím červeného praporku). Toto upozornění musí 

následovat ihned po překročení časového limitu, nikoliv až po ukončení pokusu. 

 

d) Použije-li soutěžní družstvo saponát nebo jiný prostředek k napěnění a tím i 

rychlejší signalizaci terčů 

 

Použití mýdlového nebo jiného prostředku pro mazání závitů savic nebo 

hadicových půlspojek není považováno za chybu dle tohoto pravidla (mazání spojů 

nesmí probíhat na základně).  

 

e) Pokud soutěžící nedokončí disciplínu s výstrojí a výzbrojí, se kterou byla 

zahájena 

 

Např. pokud soutěžícímu upadne v průběhu plnění disciplíny přilba, musí zastavit, 

nasadit si ji a teprve potom pokračovat v plnění disciplíny. Není přípustné, aby ji jen 

vzal do ruky, plnil disciplínu bez ní a před ukončením pokusu si ji nasadil - pokus 

bude hodnocen jako neplatný.  

 

f) Pokud při plnění disciplíny není použit všechen materiál, který je pro plnění 

disciplíny předepsán 
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Pokud není při vytvoření vedení použit materiál, který je k tomu určen (např. 

zapomenutá hadice B nebo C na základně) a přesto se podaří družstvu pokus dokončit 

je tento pokus hodnocen jako neplatný, protože nebyly splněny podmínky, které jsou 

napsány v kapitole Provedení pokusu. Hákové klíče mohou být na základně (není 

podmínkou), není však nutno je použít pro sešroubování savic. 

 

g) Pokud po provedení útoku není zjevné, že je sací vedení sešroubováno, požádá 

rozhodčí vedoucího družstva, aby „natáhl“ sací vedení, tak aby se spojka mezi 

savicemi zvedla, rozpadne-li se sací vedení, pokus je hodnocen jako neplatný  

 

h) Pokud soutěžní družstvo ve stanoveném časovém harmonogramu nenastoupí 

na start je tento pokus hodnocen jako neplatný. 

 

i) V případě, že soutěžní družstvo nepřipraví základnu v předepsaném časovém 

intervalu (5 minut) od pokynu rozhodčího, je tento pokus hodnocen jako neplatný. 

   

 

Doplnění hodnocení (trestné body): 

 

 

a) není-li sací koš přišroubován na savici před ponořením do nádrže, rovněž po 

ukončení útoku a vyjmutí vedení z vodního zdroje – 10 bodů 

 

Rozumí se, že sací koš musí být našroubován na savici před svým ponořením do 

kádě, tzn., pokud vypadne soutěžícímu z ruky a spadne do kádě ještě před 

našroubováním. Po vyjmutí savice z nádrže musí koš na savici prokazatelně držet. 

Rozhodčí se jej při hodnocení nemůže dotýkat. Závodník nesmí koš pod hladinou vody 

dotahovat. 

 

b) Překročí-li v průběhu stříkání do terčů kterýkoliv soutěžící čáru nástřiku nebo se ji 

dotýká – 10 bodů za každého člena, který čáru přešlápne, nebo se jí dotýká 

 

Průběh stříkání do terčů je definován jako doba od výstřiku proudu vody 

z proudnice do ukončení pokusu. Nezáleží při tom na tom, jestli proud stříkal do terče 

nebo mimo něj. Pokud soutěžící překročí vlastní čáru stříkání nebo její pomyslné 

prosloužení v celé šířce dráhy disciplíny při stříkání, je toto hodnoceno trestnými 

body. Dotek čáry stříkání lze hodnotit pouze na vyznačené čáře stříkání, nikoliv na 

jejím pomyslném prodloužení. Doporučuje se proto vyznačit čáru stříkání 

nepřerušovanou po celé šířce dráhy požárního útoku. Při hodnocení se jedná pouze o 

hodnocení dotyku čáry nebo překročení čáry soutěžícím - přesáhnutí kolmé roviny 

čáry např. proudnici se nehodnotí. 

 

c) Pokud jsou zvýšeny otáčky na motorové stříkačce, když není sací koš ponořen do 

vody – 10 bodů 
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Pokud soutěžní družstvo, potažmo strojník ovládající motorovou stříkačku zvýší 

otáčky na motorové stříkačce oproti otáčkám před startem soutěžního družstva a 

dosud nebyl sací koš ponořen do vody. 

 

d) Pokud není nezavodněno čerpadlo pomocí vývěvy – 10 bodů 
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3. ŠTAFETOVÝ BĚH NA 400 m S PŘEKÁŽKAMI 
 

 Štafetový běh provádí 9 závodníků. Pořadatel rozhodne, bude-li disciplína probíhat ve 

dvou pokusech. V případě dvou pokusů se do hodnocení se započítává lepší z obou pokusů. 

Doba na přípravu družstva k pokusu je 5 min.  

 

Běžecká dráha, štafeta, postavení překážek: 

 

 Délka dráhy pro štafetový běh měří 400 metrů a je rozdělena do 9 dráhových úseků. 

Běžecká dráha je vyznačena startovní a cílovou čarou. Šířka běžecké dráhy musí být nejméně 

1,2 metry. Jako štafeta slouží proudnice C 52 bez uzávěru. Proudnice C 52 nesmí být 

zaměňována se štafetovou proudnicí, nelze použít také proudnice C 52 různým způsobem 

upravované (zkracované apod.) Překážky, podložky a PHP dodává pořadatel, není možno 

startovat s vlastním PHP.  

 

Postavení překážek:  

 

 První úsek dráhy – u značky 20 m je postavena jedna 2 m vysoká a 1,2 m široká 

žebříková stěna se čtyřmi příčkami. Na levé straně ve směru běhu na konci žebříkové 

stěny leží proudnice C bez uzávěru.  

  

 Druhý úsek dráhy – je čistá běžecká dráha bez překážek, u značky 37,5 m od startu (v  

polovině druhého úseku) je půlící čára, která ohraničuje konec předávky štafety mezi 

prvním  

a druhým úsekem.  

  

 Třetí úsek dráhy – u značky 70 m od startu stojí ve středu dráhy dvojitě svinutá hadice 

C 52 dlouhá 15 m s nosičem hadic. Hadice stojí ve směru běhu (pokud by se rozvíjela, 

rozvine se ve směru běhu) spojkami vpřed. 5 m za hadicí ve směru k cíli a ve středu 

dráhy je umístěna pevná dřevěná podložka o rozměrech 0,8 x 0,8 x 0,03 m, která 

slouží k odložení hadice.  

  

 Čtvrtý úsek dráhy – je čistá běžecká dráha bez překážek, u značky 125 m od startu (v  

polovině čtvrtého úseku) je půlící čára, která označuje konec předávky mezi třetím a 

čtvrtým úsekem.  

  

 Pátý úsek dráhy – u značky 175 m od startu jsou dva stojany s volně položenou laťkou 

ve výšce 0,8 m. Stojany jsou od sebe vzdáleny 1,2 m.  

  

 Šestý úsek dráhy – u značky 225 m od startu je postavena lehkoatletická překážka pro  

přeskok vysoká 0,6 m.  

  

 Sedmý úsek dráhy – u značky 275 m od startu je postaven prázdný PHP práškový 6 

kg. Ve vzdálenosti 5 m od PHP ve směru k cíli a ve středu dráhy je umístěna dřevěná 

podložka o rozměrech 0,8 x 0,8 x 0,03 m pro odložení PHP.  

  

 Osmý úsek dráhy – je čistá běžecká dráha bez překážek, u značky 325 m od startu (v  

polovině osmého úseku) je půlící čára, která označuje konec předávky mezi sedmým a  

osmým úsekem.  
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 Devátý úsek dráhy – u značky 365 m od startu je ohraničující čára, která označuje 

konec předávky mezi osmým a devátým úsekem, u značky 380 m od startu jsou ve 

směru běhu (obě dvě se rozvíjejí ve směru běhu) postaveny dvě svinuté hadice C 52 v 

kotoučích, min. 14,90 m dlouhé, DIN spojky (hadice nesmí být stuhy), bez nosičů 

hadic. Vzdálenost pravé hadice od rozdělovače i mezera mezi hadicemi je maximálně 

na šířku hadice C.  

 

 Směr nastavení spojek je ve směru běhu, nesmí se však dotýkat země. Vpravo od hadic je 

koncovkami ve směru běhu postaven v základním postavení ventily vzhůru třícestný 

rozdělovač, spodní hrany všech spojek mohou být max. 60 mm od spodní podložky. 

Rozdělovač nesmí být vybaven naváděcími pomůckami, nesmí být zaslepeny otvory půlspojek 

a nesmí být zatížen dodatečným závažím, vyplněn žádným materiálem a kotven do dráhy 

(např. hroty na nožičkách – podpěrách, nesmí se jakkoliv natáčet). Rozdělovač může mít max. 

4 nožičky (podpěry) o průměru max. 30 mm. Všechna hrdla jsou osazena půlspojkou DIN.  

 

 

Rozestavení soutěžících:  

 

1. úsek – soutěžící stojí před startovní čárou  

2. úsek u značky 25 m 6. úsek u značky 200 m  

3. úsek u značky 50 m 7. úsek u značky 250 m  

4. úsek u značky 100 m 8. úsek u značky 300 m  

5. úsek u značky 150 m 9. úsek u značky 350 m  

  

 Platí pravidlo, že soutěžící musí stát při startu štafety ve svém úseku dráhy v místě 

určeném pro předávku. Jako čas běhu štafety platí horší z obou naměřených časů při měření 

dvěma časoměřiči nebo střední, měří-li tři časoměřiči. Může se také nasadit elektronická 

časomíra – její čas je potom časem úředním.  

 

 Předání štafety začíná vždy u příslušné předávací značky (nikoliv před touto značkou), 

přičemž délka. Předávacího území se liší podle jednotlivých úseků. Na úsecích č. 2, 4, 8, 9 

musí být štafeta předána od počátku daného úseku do úrovně tzv. půlící čáry nebo 

ohraničující čáry. Není chybou, jestliže přebírající ve snaze průběžné předávky štafety 

vyběhne před přímou předávkou. Na úsecích 3, 5, 6, 7 musí být předávka dokončena před 

začátkem překonávání překážky přebírajícím členem družstva nebo Před dotykem nářadí.  

Soutěžící, který štafetu předal, opustí dráhu tak, aby nepřekážel soutěžícímu v sousední dráze.  

  

 Po předání štafety pro soutěžícího, který štafetu předal, plnění disciplíny končí, tzn., může 

si např. i sundat přilbu (tato situace nebude hodnocena jako nedokončení disciplíny se všemi 

pomůckami, se kterými byla započata).  

  

 Soutěžící v prvním úseku startuje na pokyn startéra bez štafety. V následujících úsecích 

vybíhají soutěžící bez pokynů. Na jednotlivých úsecích dráhy mohou nést soutěžící štafetu 

libovolným způsobem, s výjimkou přenášení v ústech. Překážky musí být vždy překonávány 

se štafetou, mimo 1. úseku.  

 Dráha štafety může být rozměřena člunkovým způsobem. V tomto případě jsou první dva 

úseky štafety rozměřeny v jedné člunkové dráze a předávka mezi nimi se řídí pravidly pro 

předávku, popsanými v článku „Rozestavení soutěžících“. Předávky mezi ostatními úseky 

jsou hodnoceny obdobně jako u Štafety 4x60 m, tzn., rozhodující při předávce není poloha 
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proudnice, ale nohy soutěžícího, který nesmí došlápnout do své dráhy před dokončením 

předávky. Předávací území se v tomto případě nevyznačuje.  

  

Provedení disciplíny:  

 

 Před odstartováním štafety musí všichni soutěžící stát ve svém úseku.  

 

1. úsek dráhy - na pokyn startéra vybíhá 1. člen družstva. U značky 20 m překoná 

žebříkovou stěnu, přičemž musí ruce uchopit prvním dotykem nadhmatem alespoň 

třetí a čtvrtou příčku a nohy šlápnout na první a druhou příčku. To platí jak pro výstup, 

tak i pro sestup. Na levém konci žebříkové stěny (ve směru běhu) je položena štafeta 

(půlspojkou směrem k žebříkové stěně), kterou soutěžící zdvihne a po proběhnutí 

svého úseku ji Předá do úrovně 37,5 m druhému členu družstva.   

  

 V praxi se hovoří o viditelném uchopení rukou a viditelném šlápnutí, tzn. nestačí jen letmý 

dotyk příček rukou nebo nohou.  

  

2. úsek dráhy – převezme štafetu a po proběhnutí svého úseku předává třetímu členu 

družstva  

 

3.  úsek dráhy – soutěžící převezme štafetu, u značky 70 m uchopí tam postavenou 

hadici s nosičem a odloží ji na podložku. Žádná část hadice ani nosiče, kterým je 

hadice opatřena, nesmí podložku přesahovat. Po splnění tohoto úkolu předá štafetu do 

úrovně 125 m dalšímu členu družstva.  

  

 Soutěžící při přenášení hadice ji může držet libovolně (za hadici nebo za nosič).  

 

4. úsek dráhy – soutěžící převezme štafetu a po proběhnutí svého úseku předává pátému 

členu družstva.  

 

 

5. úsek dráhy – soutěžící převezme štafetu a musí podběhnout laťku, aniž by ji shodil. 

Shodí-li laťku, má možnost znovu tuto laťku usadit a znovu ji překonat.  

 

6. úsek dráhy – soutěžící převezme štafetu a pak překoná vrchem lehkoatletickou 

překážku. Shodí-li překážku, má možnost ji znovu postavit a musí ji znovu překonat.  

 

7.  úsek dráhy – soutěžící převezme štafetu, běží k PHP, uchopí jej a přenese k 

odkládací desce, na kterou jej postaví. Spadne-li PHP Před Předáním štafety, musí jej 

soutěžící znovu postavit na desku.  

 

8. úsek dráhy – soutěžící převezme štafetu do úrovně 325 m a po proběhnutí svého 

úseku ji předá do úrovně 365 m dalšímu členu družstva.  

 

9. úsek dráhy – soutěžící převezme štafetu, doběhne k hadicím, tyto spojí, připojí k 

rozdělovači a s napojenou proudnicí / štafetou (hadice i proudnici lze spojovat za 

běhu) proběhne cílem tak, že viditelně drží buď proudnici, nebo hadici. Odpojit 

proudnici v cíli může až na pokyn rozhodčího. Pořadí spojování hadic a připojení k 

rozdělovači je libovolné. Při napojování hadice na rozdělovač nesmí být tento nesen.  
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Upozornění:  

 

 Štafeta se nesmí nést v ústech a musí být předávána jen z ruky do ruky. Nepřekoná-li 

některý soutěžící řádně překážku, může ji překonat opakovaně.  

 

Zásady pro opakované překonání překážek:  

 

 u žebříkové stěny by musela být celá překážka oběhnuta. Např. sklouznutí soutěžícího 

při sestupu z překážky nelze napravit tím, že vystoupí zpět na první a druhý příčel a 

uchopí třetí a čtvrtý příčel ze strany, která je odvrácena od startu. Při oběhnutí 

překážky je nutno počítat s tím, že soutěžící pravděpodobně vykročí z dráhy oběma 

nohama, tj. 10 tb. jako za nesprávně překonanou překážku,  

 u podbíhací laťky musí soutěžící projít zpět přes prázdné stojany a poté teprve položit 

laťku na stojany a znovu ji podběhnout / jinak při obcházení opět vyšlápne oběma 

nohama z dráhy. Stejný problém nastává u lehkoatletické překážky  

 rozhodčí musí správně posoudit vyšlápnutí z dráhy oběma nohama  

 podbíhací laťku na stojany musí položit soutěžící, který ji má podběhnout. Nemůže to 

za něj udělat soutěžící, který mu předal štafetu  

 jinak hodnoceno jako nesprávně provedený úkon. Stejné pravidlo platí pro 

lehkoatletickou překážku  

 hodnocení vyšlápnutí oběma nohama z dráhy, jak je popsáno, se předpokládá při šířce 

dráhy 120 cm. Při šířce dráhy větší než 120 cm musí posoudit rozhodčí, zda soutěžící 

opustil dráhu oběma nohama (např. pokud soutěžící při šířce dráhy 2 m při obíhání 

překážky nevyšlápl z označené dráhy, není možno tuto situaci hodnotit jako vyšlápnutí 

z dráhy o šířce 1,2 m, protože tato šířka není vyznačena).  

 

 Při postavení PHP na podložku hodnotí rozhodčí, zda PHP stojí na podložce do 

okamžiku předávky štafety na další úsek, nikoli jestli jeho obrys přesahuje okraje 

podložky. Při přípravě materiálu na 9. úseku není možno z kotoučů hadic odmotat část 

hadice, tu položit na zem a na ni půlspojku hadice. Hadice musí zůstat úplně svinuty v 

kotouči a postaveny tak, že se půlspojky nedotýkají země a koncovky musí být postaveny 

ve směru běhu. (tzv. „odmotávky – sloní uši“ nejsou povoleny).  

  

 Celá disciplína je ukončena až tehdy, kdy soutěžící na 9. úseku proběhne cílovou čarou s 

nářadím. Hadice s nosičem a PHP se smí soutěžící dotknout až po převzetí štafety.  

  

Trestné body:  

 

a) nesprávné spojení spojek (hadice, rozdělovač, proudnice)  

 za každý případ 10 tb. = sekund  

 

 Pokud soutěžící proběhne cílem s nenapojenou proudnicí, není to tedy neplatný pokus, ale 

pouze 10 tb. – rozdíl oproti štafetě 4x 60 m. Stejné hodnocení bude použito, pokud soutěžící 

odpojí proudnici v cíli Před pokynem rozhodčího. Pokud byl rozdělovač při napojování 

hadice nesen, je hodnoceno jako nesprávné spojení spojek.  

  

b) nesprávně překonaná překážka nebo nesprávně provedený úkon (provedený 

jinak, než je popsáno ve Směrnici)  

 za každý případ 10 tb. = sekund  
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 Např. postavení spadlé překážky (podbíhací laťka, lehkoatletická překážka) jiným 

soutěžícím, než kterému to přísluší apod. Při upadnutí štafety v okamžiku předávky ji může 

zvednout pouze předávající, jinak bude hodnoceno jako nesprávně provedený úkon.  

 

c)  vyšlápnutí z dráhy oběma nohama  

 za každý případ 10 tb. = sekund  

 

 Vyšlápnutím z dráhy se rozumí i vyšlápnutí oběma nohama do předešlého úseku dráhy.  

 

Pokus je neplatný:  

 

a) nenastoupí-li všichni soutěžící ve stanovených úsecích  

  

 Např. pokud má družstvo málo členů a jeden z nich by tedy běžel více úseků. Pravidlo platí 

i pro případ, kdy soutěžící při startu štafety nestojí ve svém úseku dráhy  

 

b) dopustí-li se dvou chybných startů  

 

c) pokud poslední soutěžící nedosáhne cílové čáry  

 

d) nebyla-li proudnice / štafeta řádně přenesena přes cíl  

  

 Např. když těsně Před cílem proudnice vypadne soutěžícímu z ruky a ten proběhne cílem 

bez ní. Pokud svou chybu napraví, vrátí se pro ni a znovu proběhne cílem, zůstává chyba 

podle pravidla d) / není možná oprava úkonu.  

 

e) nebyla-li štafeta předávána v předepsaném pořadí a v předávacím území  

  

 Např. pokud některý ze soutěžících proběhne svůj úsek dráhy, v předávacím území nepředá 

štafetu dalšímu soutěžícímu, ale proběhne další úsek štafety sám, a teprve poté předá štafetu v 

pořadí dalšímu soutěžícímu.  

 

f) překáží-li soutěžící v průběhu plnění disciplíny nebo při opouštění své dráhy  

 ostatním soutěžícím  

   

 Opouštět dráhu po předání štafety se doporučuje vždy tak, aby soutěžící nekřížil druhou 

dráhu.  

 

g) Nedokončí-li soutěžící disciplínu s výstrojí a výzbrojí, se kterou byla započata  

  

 Např. ztracená přilba. Soutěžící musí provádět všechny úkony s přilbou na hlavě. Pokud 

mu přilba přitom spadne, musí přerušit plnění disciplíny, přilbu si nasadit a poté teprve 

pokračovat v plnění disciplíny. Nelze přilbu při plnění disciplíny pouze nést v ruce.  

 

h) neprotne-li soutěžící v případě použití el. časomíry cílový paprsek časomíry  

i) pokud při plnění disciplíny jakýmkoliv způsobem pomůže soutěžícímu družstvu jiná 

osoba  

  

 Toto pravidlo platí i pro případ, kdy po odstartování štafety vedoucí vběhne do dráhy, aby 

v ní položil nebo upravil rozdělovač, nachystal na správné místo PHP apod. Pravidlo platí 
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také pro případ, kdy vedoucí kolektivu nebo jiná osoba běží vedle dráhy a tím vede 

soutěžícího.  

 

j) neproběhne-li soutěžící cílem ve své dráze  

 

 

Hodnocení disciplíny:  

 

 Základem pro určení pořadí v disciplíně je dosažený čas od startu po proběhnutí cílem 

soutěžícím na 9. úseku. K dosaženému času jsou připočteny trestné sekundy. Nejmenší 

hodnota součtu času a trestných sekund určuje vítěze disciplíny.   

  

 

 
 



 

35 
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4. ŠTAFETA POŽÁRNÍCH DVOJIC  

 
Každé družstvo může postavit jednu (4 členové družstva nastoupeni ve dvojstupu + velitel 

stojící vlevo) nebo dvě štafety ve dvou variantách: 

a) 4 + velitel = 1. štafeta, 4 + velitel = 2. štafeta, 

b) Dvě čtveřice + jeden velitel = velitel je společný pro obě štafety, stojí vlevo u levé 

štafety a na jeho doběhnutí vybíhají první dvojice obou štafet, započítává se čas 

lepší štafety („jedna ze čtveřic + velitel“).  

c) Doba na přípravu pokusu je dvě minuty. 

 

V případě dvou štafet, vykonávají disciplínu obě současně, soutěž probíhá ve dvou drahách 

a jako výsledný čas družstva se započítává čas lepší štafety. 

 

Materiální zabezpečení: 

 

- 2 hydrantové nástavce, pořadatel zajistí jejich pevné zajištění proti převrhnutí, musí 

být zachována možnost otočení hydrantu kolem své osy 

- 2 přechody B 75 / C 52 

- 2 hadice C 52, min. délka 9,5 m (klasické hadice, nikoli cvičné) 

- 2 proudnice C 52 bez uzávěru 

- 2 kužely pro označení mety (z bezpečnostních důvodů je zakázáno používat 

jakékoli jiné označení) 

 

Proudnici, hadici a přechod může mít kolektiv vlastní, hydrantové nástavce dodává 

pořadatel. 

Proudnice C 52 nesmí být zaměňována se štafetovou proudnicí, nelze použít také 

proudnice C 52 různým způsobem upravované (zkracované apod.). 

 

 

Popis dráhy: 

 

2 m od startovní čáry je vyznačena čára, na níž je postavena hadice C v kotouči, směr 

nastavení koncovek je libovolný, koncovky se nesmějí dotýkat země. Vlevo od ní je na čáře 

položena proudnice C směr koncovky je libovolný. 

20 m od startovní čáry je vyznačena čára a na ní je umístěn hydrantový nástavec s 

přechodem (směr natočení nástavce je libovolný), 9 m od něj je vyznačena čára pro odložení 

proudnice a 15 m od hydrantového nástavce je vyznačena meta (kužel). 

Doporučená šířka dráhy je minimálně 5 metrů, nedoporučuje se provádět podélné 

vyznačení drah. 

Na signál startéra vyběhne velitel, oběhne metu a vrátí se za startovní čáru. Při obíhání mety 

velitelem nebo jiným členem štafety je zakázáno se jí dotknout. Žádný z členů štafety nesmí 

provést oběhnutí okolo mety tzv. „úkrokem". To znamená, že nesmí mít v žádném 

okamžiku metu při obíhání jinde než po pravé ruce. 
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Provedení štafety požárních dvojic: 

 

Na signál startéra vyběhne velitel, oběhne metu a vrátí se za startovní čáru. Při obíhání mety 

velitelem nebo jiným členem štafety je zakázáno se jí dotknout. Žádný z členů štafety nesmí 

provést oběhnutí okolo mety tzv. „úkrokem". To znamená, že nesmí mít v žádném 

okamžiku metu při obíhání jinde než po pravé ruce. 

První dvojice se po vyběhnutí vyzbrojí nářadím a doběhne k hydrantovému nástavci. Jeden z 

nich rozvine hadici tak, aby kotouč hadice dopadl za vyznačenou čáru a jednu koncovku 

připojí na hydrantový nástavec. Druhou koncovku buď předá soutěžícímu vyzbrojenému 

proudnicí, nebo si ji druhý soutěžící může samostatně odebrat, a to i ze země, kam byla 

případně prvním soutěžícím odložena. K předání koncovky nebo jejímu odložení a 

následnému sebrání může dojít kdekoliv mezi čárou na úrovni hydrantového nástavce a čárou 

pro odložení proudnice. Pro odkládání koncovky platí ustanovení o odhození nářadí uvedené 

v hodnocení disciplíny. 

Druhý hadici rozloží, připojí na ni proudnici a odloží ji tak, aby tato kteroukoliv svou částí 

ležela na vyznačené čáře nebo za ní směrem k metě. Po skončení činnosti oba oběhnou metu a 

vrátí se za startovní čáru 

Po návratu první dvojice za startovní čáru vybíhá dvojice druhá. Oběhne metu a při cestě zpět 

jeden člen v libovolném pořadí odpojí proudnici, přeloží jednou hadici a odpojí ji od 

hydrantového nástavce. Neodpojení proudnice nebo hadice členem družstva, který hadici 

překládá, se hodnotí jako nesprávné odpojení. Druhý bez pomoci musí hadici úplně svinout 

do dosažení úrovně hydrantového nástavce. 

Hadice musí být svinuta tak, aby ani jeden z obou konců hadice nebyl delší, než je průměr 

kotouče hadice (Obr. 25, 26). Soutěžící, který hadici svinuje, může začít svinovat v 

kterémkoli okamžiku po přeložení hadice, avšak za dodržení podmínky, že obě koncovky 

hadice má před zahájením svinování před sebou ve směru k hydrantu. 

Při překládání hadice nesmí druhý člen prvnímu žádným způsobem pomáhat, nesmí tedy 

hadici ani držet, provlékání či prohazování hadice jakýmkoliv způsobem pod kteroukoli z 

částí těla závodníka nebo podbíhání závodníka je zakázáno. Po skončení činnosti se oba vrací 

s nářadím zpět za startovní čáru. Pokus skončí proběhnutím posledního závodníka s nářadím 

cílem, nářadí se v cíli neodhazuje. Opustit prostor startu může družstvo až na pokyn 

rozhodčího, který provede kontrolu správně svinuté hadice 

Každý člen soutěžního družstva musí oběhnout metu a musí se podél oběhové mety a 

hydrantového nástavce pohybovat po levé straně, tedy mít metu a hydrantový nástavec po své 

pravé ruce. Pokud se při cestě k metě rozpadne kotouč hadice před dosažením úrovně 

hydrantového nástavce a kotouč dopadne na zem před vyznačenou čarou, musí ho soutěžící 

opět svinout, teprve poté může v činnosti pokračovat, podobně i při cestě se sbalenou hadicí 

od hydrantového nástavce do cíle. Kotouč, který upadl, zvedá a svinuje závodník, který 

připojuje na hydrantový nástavec nebo svinuje hadici. Pokud toto vykoná druhý závodník, 

hodnotí se činnost jako nesvinutí rozpadnutého kotouče. 
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Upadne-li v průběhu plnění disciplíny soutěžícímu součást výstroje, se kterou disciplínu 

započal (např. přilba, opasek, obuv), musí soutěžící přerušit činnost a výstroj si upravit. Do 

provedení úpravy výstroje (nasazení přilby, obutí) nesmí vykonat žádnou činnost (jinak je 

hodnoceno jako neplatný pokus). 

 

Počet rozhodčích: 

 

1 rozhodčí disciplíny 

1 startér 

4 rozhodčí (2 hydrantový nástavec, 2 čára odložení a meta) 

6 časoměřičů 

1 zapisovatel 

 

 

 

Hodnocení: 

 

 Základem pro hodnocení je čas naměřený od zadání signálu startéra do proběhnutí 

posledního závodníka cílem. K tomu se připočítávají trestné sekundy za každý případ: 

 

 

 

 Za pomoc při svinování hadice - 10 sekund 

 

 Pomocí při svinování hadice se rozumí aktivní pomoc soutěžícího, který hadici přeložil a 

odpojil od proudnice a hydrantového nástavce. Tento se po ukončení své činnosti (nebo i 

během ní) nesmí zabývat např. rovnáním hadice (pokud tuto hadici nerovná již při 

překládání), jejím přidržováním apod. 

 

 Předčasné vyběhnutí každého člena kromě velitele  - 10 sekund 

(předčasné vyběhnutí velitele se hodnotí jako předčasný start – při druhém 

chybném startu velitele je pokus příslušné štafety hodnocen jako neplatný). 

 

Předčasným vyběhnutím člena štafety se rozumí i taková situace, kdy se závodník před 

svým vyběhnutím (než proběhne velitel nebo poslední člen předchozí dvojice) posune tak, že 

se dotýká jakoukoliv částí těla startovní čáry nebo dráhy za ní ve směru běhu. Předčasný start 

se hodnotí pro každého člena štafety zvlášť – max. počet 4 >< 10 tb. u jedné štafety. 

Při hodnocení předčasného startu velitele: 

- pokud je velitel jednotný pro obě štafety, platí jeho předčasný start pro obě 

štafety, 

- pokud má každá štafeta svého velitele, platí jeho předčasný start pouze pro 

štafetu, ke které velitel přísluší. V tomto případě se vrací oba velitelé na start, 

chybný start se však počítá pouze tomu veliteli, který jej způsobil. 

 

 Nesvinutí rozpadnutého kotouče (tj. mezi startovní čárou a hydr. 

nástavcem při cestě k metě a mezi hydrantovým nástavcem a cílovou 

čárou při cestě do cíle) - 10 sekund 
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 Rozpadnutím kotouče se rozumí každá situace, při které hadice přestane mít celistvý tvar 

hadice smotané v kotouči (např. konec hadice delší než její průměr, vypadnuté vnitřní závity 

za středu smotané hadice apod.). Pokud hadice závodníkovi po proběhnutí cílem upadne a 

rozvine se, není možno zkontrolovat její svinutí a bude hodnoceno jako nesvinutí 

rozpadnutého kotouče. 

 

 Nerozložení hadice tak, aby proudnice (jakákoliv její část) ležela 

nejméně na vyznačené čáře - 10 sekund 

 

 Událost, kdy proudnice leží na vyznačené čáře, je definována tak, že jakákoliv část 

proudnice se musí dotýkat vyznačené čáry pro odložení. 

 

 Nesprávné napojení hadice na hydrantový nástavec nebo nesprávné 

spojení hadice a proudnice - 10 sekund 

 

 Nesprávným napojením se rozumí napojení na jeden ozub, popř. situace, kdy soutěžící sice 

hadici na hydrantový nástavec napojí, po jeho odběhnutí a natažení hadice se však hadice 

samovolně odpojí. 

 

 Nesprávné rozvinutí hadice u hydrantového nástavce - 10 sekund 

 

 Pokud rozvinovaná hadice nedopadne za úroveň čáry, která je vyznačena v úrovni 

hydrantového nástavce. 

 Neoběhnutí nebo nesprávné oběhnutí mety - 10 sekund 

 

 Situace, kdy kterýkoliv ze soutěžících (včetně velitele) ve snaze zkrátit si běžeckou dráhu 

neoběhne metu nebo se ji při obíhání dotkne kteroukoliv částí těla.  

 

 Neúplné svinutí hadice do dotažení úrovně hydrantového nástavce (tj. 

mezi metou a nástavcem) - 10 sekund 

 

 Neúplným svinutím hadice se rozumí takové svinutí hadice, kdy jsou jeden nebo oba konce 

hadice jsou delší, než je průměr samostatné hadice. Za neúplné svinutí hadice u hydrantu se 

považuje i nedobalení hadice u hydrantu a to i v případě, pokud závodník tuto chybu později 

opraví. 

 

 Hození hadice, koncovky (smotaného kotouče v cíli nebo koncovky 

hadice při zapojování na hydrantový nástavec nebo překládání u 

hydrantového nástavce) nebo proudnice (na čáře nebo v cíli) – 10 

sekund 

 

 Hozením proudnice na čáře odložení se myslí úmyslné hození proudnice, nikoliv situace, 

kdy soutěžící špatně odhadne vzdálenost nebo rychlost běhu a proudnice jemu po natažení 

hadice vytržená z ruky. 

 

 Chození po nesprávné straně mety nebo hydrantového nástavce (za 

každý případ) - 10 sekund 
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Při chození se musí soutěžící pohybovat po levé straně mety a hydrantového nástavce. 

Příklady špatného chození, které je trestáno 10 sekundami:  

- soutěžící oběhne metu tzv. úkrokem, 

- soutěžící oběhne hydrant nebo metu po jejich pravé straně, 

- velitel proběhne mezi nářadím položeným na přípravné čáře. 

 

 Nesprávné svinutí hadice (dvojité přeložení, delší konce než průměr 

hadice a další) za každý případ - 10 sekund 

 

Pokud soutěžící začne svinovat hadici dříve než po přeložení hadice. 

Nesprávným svinutím hadice se rozumí i stav, kdy hadice není svinuta „natěsno“ a má 

kdekoli v kotouči (např. ve středu) otvor takového průměru, že jím projde koncovka proudnice 

C 52, aniž by se kotouč rozpadl. Tyto situace kontroluje rozhodčí v cíli po doběhnutí 

závodníka s hadicí do cíle. Delší konec, než je průměr kotouče hadice znamená i situaci, kdy 

je hadice smotána dle obr., kdy venkovní konec hadice přesahuje vnitřní půlspojku o více než 

průměr kotouče smotané hadice. 

 

.  

 Nesprávné odpojení proudnice nebo hadice od hydrantového nástavce 

(odpojení jiným členem družstva, než který má tuto činnost 

předepsánu) - za každý případ - 10 sekund 

 

 Nesprávným odpojením se rozumí také situace, kdy soutěžící při odpojení hadice neodpojí 

od přechodu, ale odpojí přechod z hydrantového nástavce i s hadicí a hadice je tímto 

přechodem smotána a donesena do cíle.  

Pokud soutěžící, který hadici odpojuje, přechod odpojí z hadice a napojí zpět na hydrantový 

nástavec, nejedná se o chybu. Pokud přechod odpojí a zpět na hydrantový nástavec napojí 

soutěžící, který hadici svinuje, jedná se o nesprávné odpojení. 
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Pokus je neplatný: 

 

- pokud závodníci v první dvojici neprojeví snahu hadici rozvinout a tuto odloží ihned po 

připojení k hydrantovému nástavci, 

- pokud poslední členové družstva neproběhnou s nářadím cílem. Např. když soutěžící odloží 

materiál (hadici nebo proudnici) na přípravnou čáru nebo na cílovou čáru, nebo pokud jim 

před proběhnutím cílem hadice nebo proudnice vypadne z ruky a závodník se již nestačí 

zastavit před cílovou čarou a tuto překročí. I když se pro upadnutý materiál vrátí, zůstává 

chyba dle tohoto pravidla. 

- v případě nesvinutí hadice vůbec. (Definice nesvinuté hadice: pokud ji soutěžící pouze např. 

přenese přes úroveň hydrantového nástavce nějakým způsobem poskládanou, popř. ji motá 

takovým způsobem, že hadice nemá tvar smotané hadice (přibližně kruhový tvar). 

- v případě, že závodník opustí prostor cíle bez pokynu rozhodčího (bez provedení kontroly 

správnosti svinutí hadice). Pokud po proběhnutí cílem soutěžícímu vypadne hadice z ruky a 

částečně se rozvine nebo rozpadne, je hodnoceno jako nesvinutí rozpadlého kotouče. 

- v případě provlékání či prohazování hadice pod tělem závodníka, který hadici svinuje, nebo 

v případě probíhání závodníka. 

- nedokončí-li soutěžící disciplínu, nebo neprovádí činnost s výstrojí a výzbrojí, se kterou 

byla započata. 
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Správně svinutá hadice 

 

        
 

 

 

Nesprávně svinutá hadice 

 

       
 

 

 

Neúplně svinutá hadice 
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Štafeta požárních dvojic 

 

 

 

 

 


