
 
 

SDH VRACOV 
 

    si Vás dovoluje pozvat na halovou soutěž mladých hasičů 
 

konanou v sobotu 30. Března 2019 ve sportovní hale ve VRACOVĚ 

 

Program soutěže: 

 

 9:00 hod.- příjezd a prezentace soutěžních družstev 

 9:10 hod.- porada vedoucích kolektivů 

9:20 hod.- nástup družstev 

9:30 hod.- zahájení plnění disciplín 

 

Soutěž se koná v těchto disciplínách:  

 

- štafeta požárních dvojic 

- uzlová štafeta 

 

Soutěž proběhne dle nových směrnic hry Plamen a s platnými dodatky a 
s úpravami uvedenými v těchto propozicích. 
 

Soutěží se v kategorii – mladší a starší. 

 

Rada mládeže bude v průběhu soutěže kontrolovat členské průkazky. Všichni musí mít 

průkazky s sebou. Družstvo nebude připuštěno na start bez členských průkazů a řádně 

vyplněné přihlášky na soutěž dle nových pravidel Velké ceny MH okresu Hodonín. 

 
Organizační propozice: 

 

- každé družstvo soutěží na vlastní nebezpečí  

- družstvo se skládá z 5 členů  

- náklady na stravování a cestovné si hradí každé družstvo ze svých prostředků 

- občerstvení bude zajištěno v prostoru soutěže 

- startovné za jedno družstvo činí 150,- Kč a bude hrazeno při prezentaci 

- pořadatel neručí za ztrátu cenností 

-družstva bez řádné halové obuvi nebudou připuštěna na start, platí i pro vedoucí, 

rozhodčí a doprovod. 

 

ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠENÍ DO 24.3.2019.DRUŽSTVA PŘIHLÁŠENÁ PU 24.3.2019 

NEBUDOU DO SOUTĚŽE PŘÍPUŠTĚNA  

 

Materiálové zabezpečení: 

 

- veškeré nářadí k provedení štafet zabezpečí SDH Vracov. 

První čtyři družstva v každé kategorii budou odměněna věcnýmí cenami. 

podrobnější informace a propozice na  

 

 na email: michalplasek@seznam.cz nebo sms: 777962643,777552311 

 

mailto:michalplasek@seznam.cz


 

 

     

 
 
 

Organizační provedení nástupu a disciplín : 

  

1. Pořadí družstev se losuje 

 2.  Příprava družstva na disciplínu je 5 minut. Při velkém počtu přihlášených družstev se čas 

přípravy na soutěžní pokus může zkrátit na 3 minuty.   

 3.  Do soutěžního prostoru  má přístup pouze soutěžící družstvo, a to které se připravuje.  

 4. Za porušení pravidel a nařízení pořadatele soutěže následuje diskvalifikace, 

 5. Do celkového hodnocení se počítají výsledky ze dvou disciplín. V případě rovnosti bodů v 

celkovém hodnocení rozhoduje umístění ve štafetě dvojic. Poplatek za podání protestu bude 

500 Kč!! Protest lze podat do 10 minut po skončení pokusu. Protest lze podat pouze na 

předepsaném formláři. 

6. Soutěžící nejsou pojištěni ! ! ! 

7. Každý Sbor může delegovat pouze jedno družstvo mladších, a jedno starších 

 

Provedení disciplín : 

1.Uzlová štafeta :  

     Družstv na pokyn rozhodčího nastoupí na startovní čáru, kde si vylosuje každý 

soutěžící jeden uzel. Soutěžícím připraví provazy rozhodčí. Soutěžící se seřadí znova za 

startovní čáru v pořadí podle předem daného pořadí vázaní uzlů (tesařský uzel, zkracovačka, 

lodní uzel, plochá spojka a úvaz na proudnici). Na pokyn startéra vybíhá první soutěžící a 

provede uvázání uzlu. Ten odloží na stanovené místo a vrací se zpět za startovní čáru. Poté 

vybíhá další soutěžící provede uzel a vrací se zpět. Takto odběhne všech pět soutěžících. Čas 

se měří od signálu startéra prvnímu soutěžícímu až do proběhnutí pátého soutěžícího za čáru. 

Časový limit na splnění disciplíny je 180 s. Po ukončení pokusu soutěžící setrvají na startovní 

čáře do té doby, než vedoucí kolektivu společně s rozhodčím překontrolují správnost 

provedení (uvázání) uzlů. 

 

Trestné body: 
- za každý nesprávný (popř. neprovedený)  uzel 30 s 

- pomoc i slovní jiným  členem hlídky či jiné osoby se hodnotí jako nesprávně uvázaný uzel 

30 s 

- v případě, že soutěžící opustil prostor cíle bez pokynu rozhodčího (bez provedení kontroly 

správnosti provedení uzlů) 30 s   

-předčasné vyběhnutí člena hlídky 30 s  

 

Neplatný pokus: 

- při překročení časového limitu 180 s. pro splnění disciplíny 

 

Provedení jednotlivých uzlů:  

TESAŘSKÝ  libovolným způsobem na laně zavěšeném na vodorovné tyčce 

ZKRACOVAČKA  libovolně (na zemi, v ruce apod.), v libovolném úseku provazu a odloží 

do určeného prostoru.   

LODNÍ na vodorovné tyčce libovolným způsobem 

PLOCHÁ SPOJKA libovolným způsobem na laně zavěšeném na vodorovné tyčce, lano 

nelze sundat z tyče. 

ÚVAZ NA PROUDNICI (nekonečné  lano v sáčku) na proudnici napojenou na hadici, 

jedním koncem provazu  

  



 

 

 

 

 

 

2. Štafeta dvojic :  

Po odstartování vybíhá velitel štafety o po jeho proběhnutí, vybíhá první dvojice. Na 

signál startéra vyběhne velitel, oběhne metu a vrátí se na startovní čáru.  

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

Jeden z nich rozvine hadici a přípoji ji na hydrantový nástavec. Druhý hadici rozloží, připojí 

na ni proudnici a odloží ji tak, aby koncovka hadice ležela za vyznačenou čárou směrem k 

metě. Po skončení činnosti oba oběhnou metu a vrátí se na startovní čáru. Po návratu první 

dvojice na startovní čáru vybíhá dvojice druhá. Oběhne metu a při cestě zpět jeden člen v 

libovolném pořadí odpojí proudnici, a odpojí hadici od hydrantového nástavce. Druhý musí 

hadici plně svinout do dosaženi úrovně hydrantového nástavce. Hadice musí být svinuta tak, 

aby ani jeden z obou konců hadice nebyl delší než je průměr kotouče hadice. Hadici lze 

svinovat aniž by byla odpojena proudnice nebo odpojena od hydrantového nástavce. 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 hadicového vedení, 

oběhové mety a hydrantového nástavce pohybovat po levé straně, tedy po své pravé ruce. 

Pokud se při cestě k metě rozpadne kotouč hadice před dosažením úrovně hydrantového 

nástavce, musí ho soutěžící opět svinout, teprve poté mohou v činnosti pokračovat, podobně i 

při cestě se sbalenou hadicí od hydrantového nástavce do cíle.  

 

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:  

 

- 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)  

 

- nesvinutí rozpadnutého kotouče (tj. mezi startovní čarou a hydr. nástavcem při  

cestě k metě a mezi hydrantovým nástavcem a cílovou čarou při cestě do cíle) 10 sekund  

 

- nerozložení hadice tak, aby proudnice (jakákoli její část) ležela nejméně na vyznačené čáře 

10 sekund 

 

- nesprávné napojení hadice na hydrantový nástavec 10 sekund  

 

- nesprávné spojení hadice a proudnice 10 sekund  

 

- neoběhnutí mety 10 sekund  

 

- neúplné svinutí hadice do dosažení úrovně hydrantového nástavce(tj. mezi metou a 

nástavcem) 10 sekund  

 

- hození hadice (smotaného kotouče v cíli nebo koncovky hadice při předkládáni  

u hydr. nást.) nebo proudnice (na čáře nebo v cíli) 10 sekund  

 



- chození po nesprávné straně hadicového vedení, mety nebo hydrant. nástavce (za každý 

případ) 10 sekund  

 

- nesprávné svinutí hadice (dvojité přeložení, delší konce než průměr hadice) (za každý 

případ) 10 sekund 

 

- při proběhnutí cílem s přechodkou B-C odpojenou od hydrantu 10 sekund 

 

Pokus je neplatný:  
- pokud poslední členové družstva neproběhnou s nářadím cílem 

 

- v případě nesvinutí hadice vůbec 

 

- v případě, že závodník opustil prostor cíle bez pokynu rozhodčího  

(bez provedení kontroly správnosti svinutí hadice) 

 

- v případě „prohazování“ hadice pod tělem závodníka, který hadici svinuje nebo  

v případě podběhnutí tohoto závodníka  

 

 

 


