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ŠTAFETA HASIČSKÝCH DVOJIC
Závodí: velitel + 4 hasiči
Materiál: 1 hadice C (20 m), 1 proudnice C, přechod 75/52
Provedení disciplíny: Na pokyn startéra velitel vybíhá, překoná bariéru (muži – 150 cm,
ženy – 80 cm) proběhne kolem hydrantového nástavce (po jeho levé
straně!!!), překoná kladinu (80 cm výška, 4 m délka), oběhne metu a vrací se do cíle – přes
kladinu, kolem hydrantového nástavce (opět – po jeho levé straně), po levé straně bariéry (NE
přes bariéru!).
Po proběhnutí velitele cílem – vybíhá první dvojice (č. 1, č. 2). V libovolném pořadí
překonají bariéru. Č. 1 se vyzbrojí proudnicí a č. 2 hadicí, doběhnou k hydrantovému
nástavci, kde rozvinou proud C. Č. 2 hadici rozhodí, jednu půlspojku předá (NEHODÍ) č. 1
a druhou připojí k nástavci a pokračuje přes kladinu, kolem mety po vzoru velitele do cíle. Č.
1 převezme od č. 2 půlspojku, připojí proudnici (učiní tak, než dosáhne čáry odložení
proudnice), rozloží hadici a proudnici odloží za čáru odložení (NEHODÍ). Přes kladinu,
kolem mety, po vzoru velitele se vrací do cíle.
Po proběhnutí obou členů první dvojice cílem, vybíhá dvojice druhá (č. 3, č. 4).
V libovolném pořadí překonají bariéru, pokračují kolem nástavce, přes kladinu, kolem mety,
přes kladinu. Č. 3 uchopí proudnici, přeloží hadici a odpojí hadici od hydrantového nástavce
a proudnici od hadice. Dále pokračuje s proudnicí, po levé straně bariéry do cíle, kde se zařadí
do tvaru. Č. 4 vyčká na přeložení hadice a tu svine (je povolena čára motání) do dosažení čary
hydrantového nástavce. S řádně smotanou hadicí pokračuje, po levé straně bariéry, do cíle.
Nářadí neodkládá, neodhazuje – probíhá s nářadím cílem. Na výzvu rozhodčího předloží
hadici k překontrolování (žádný konec smotané hadice nesmí být delší než průměr kotouče
hadice).
Na povel rozhodčího družstvo opouští prostor.

HODNOCENÍ:
Hodnotí se docílený čas + trestné body (sekundy) za špatnou práci.
Chyba
- úmyslné rozhozeni hadice před dosažením nástavce
- špatně spojená spojka (za každý případ)
- předčasné vyběhnutí (za každý případ)
- neodložení proudnice za čáru odložení
- chození po nesprávné straně (za každý případ)
- neoběhnutí mety
- neúplné svinutí hadice do dosažení hydr. nástavce
- nesprávně svinutá hadice (dvojité přeložení, delší konec než ø hadice)
- nesprávné odpojení proudnice, či hadice od nástavce (práce jiného člena)
- při druhém chybném startu velitele
- neproběhnutí jakéhokoli člena družstva cílem
- nepřekonání překážky
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Záchrana raněného, přeprava člunem
Závodí: záchranná skupina (velitel + 2, dále jen č. 1 a č. 2)
Materiál: ochranná přilba
Každé družstvo doplní skupinu o raněného (figurant).
Provedení disciplíny: Figurant se připraví na určené místo.
Velitel smí pouze navigovat, radit - nesmí pracovat. Velitel nepádluje, ani člun nenese, pouze
jej přidržuje!
Na loď jsou povoleny sandále a sportovní oblečení (triko, kraťasy).
Člun je před startem přivázán ke kolíku. Každé družstvo si smí člun překontrolovat,
popřípadě dopumpovat.
Je třeba do cíle dojít se vším s čím byli závodníci na startu.
Skupina přenese člun k vodě (netaháme po zemi), přepluje vodní nádrž.
Poskytne první pomoc raněnému (ošetří zraněné koleno za pomoci trojcípého šátku, dle
směrnic hry Plamen). Naloží raněného na člun a přepraví se zpět k cíli.
Do cíle zraněného přenesou pomocí nosítek z rukou „záchranářů“. Vrátí se pro člun, který
přenesou do cíle.

HODNOCENÍ:
Hodnotí se docílený čas od startu po donesení člunu do cíle + trestné body (sekundy) za
nesprávnou práci.
CHYBA
Trestné body
- nesprávné ošetření (hodnotí se před naložením zraněného do člunu)
10 sekund
- nesprávné přenesení zraněného (neprovedení nosítek)
10 sekund
- tahání člunu po zemi (za každý případ)
10 sekund
- práce velitele (za každý případ)
10 sekund
- doběhnutí do cíle bez jakéhokoliv ošaceni se kterým vyběhnul (každý
10 sekund
případ)
- nedoplutí do cíle
N
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Překonání pohyblivé lávky na vodní hladině
Závodí: velitel, strojník + 4 (č. 1, č. 2, č. 3, č. 4)
Materiál: savice (1,6 m), hadice C (20 m), proudnice C, hadice B (20 m), rozdělovač, sací
koš, ochranná přilba
Provedení disciplíny: na pokyn startéra se družstvo vyzbrojí připraveným materiálem.
V pořadí velitel, strojník, č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 překonají pohyblivou lávku.
Po překonání se seřadí na cílovou čáru i s materiálem.
V případě pádu do vody smí závodník doplavat do cíle (S NÁŘADÍM).
Pořadatel nezodpovídá za případné ztráty vlastního materiálu.
Pokud družstvo použije dodaný materiál pořadatelem, ztráta nářadí bude pokutována 500,-.
Soutěžící smějí pro tuto disciplínu použít sportovní oblečení (kraťasy, triko) a sportovní
obuvi, popřípadě sandálů.
Rozdělení materiálu: velitel,
Strojník – savice
Č. 1
- hadice C a proudnice C
Č. 2
- hadice B
Č. 3
- rozdělovač
Č. 4
- sací koš

HODNOCENÍ:
Hodnotí se docílený čas od povelu startéra po zařazení se posledního závodníka do tvaru
družstva.
Nedodržení podmínky – donesení materiálu do cíle – pokus neplatný!
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Požární útok s vodou
Závodí: družstvo 1 + 5 (velitel + strojník + č. 1, č. 2, č. 3, č. 4)
Materiál: PS, dvě savice (2,4 m), ventilové lano, záchytné lano, sací koš, 3 hadice B
(20 m), 3 hadice C (20 m), 2 proudnice, 3 hákové klíče
Provedení disciplíny: družstvo je připraveno na startovní čáře ve vozidle. Není-li členem
družstva řidič, smí družstvo doplnit. Nesmí pomáhat!!!
Všichni jsou oblečeni do pracovního stejnokroje i opasků a ochranné přilby. Sportovní obuv
povolena.
Na pokyn startéra dojedou k vodnímu zdroji, kde na pokyn velitele umístí PS na určené místo
(ženy stroj nepřenáší, je umístěn na stanovišti). Za svůj stroj si zodpovídá strojník družstva.
Všichni členové se vybaví potřebným materiálem a provedou útok.
Velitel nepracuje!!!!! Pouze kontroluje, osvětluje a dává znamení.
Strojník a č. 4 provedou sací vedení se dvěma savicemi dle nákresu.
Ventilové lano připevní k požární stříkačce a záchytné lano bude minimálně třikrát omotáno
kolem savic a upevněno cca 20 cm od hrdla PS. Velitel po vydání rozkazu překoná překážky
a zaujme stanoviště mezi terči 1 a 3 odkud kontroluje práci. Č. 3 se vyzbrojí hadicí B,
rozdělovačem, hadicí C a proudnicí C. Hadici B rozloží od stroje směrem k terčům, kde
překoná překážku o výšce 70 cm, šířce 2 m, ve vzdálenosti 15 m od stroje. Před překonáním
překážky prostrčí hadici pod překážkou. Po překonání dokončí rozložení hadice. Č. 2
vybavené hadicí B překoná překážku, rozloží svou hadici a spojí ji s č. 3. Hadici potom
rozloží tak, aby při překonání lavičky ležela vpravo od ní. Č. 3 na rozloženou hadici č. 2
připojí rozdělovač a provede první proud. Č. 1 se vybaví dvěma hadicemi C a jednou
proudnicí C, překoná překážky, rozloží jednu hadici C od rozdělovače, připojí proudnici, srazí
první terč a ve spolupráci s č. 2, které obsluhuje rozdělovač, prodlouží první útočný proud
s jednou hadicí C a srazí druhý terč, čímž splní svůj úkol. Č. 4 překoná překážky, připojí
hadici C na rozdělovač. Č. 3 ve spolupráci s č. 4 provedou druhý útočný proud. Č. 3 srazí terč
a tím taktéž splní svůj úkol. Po celou dobu provádění disciplíny se dodržuje zásada „chození
po levé straně nářadí“. Nářadí po pravé ruce!!! Sání smí být započato až po vložení sacího
koše do vody.
HODNOCENÍ:
Hodnotí se docílený čas od pokynu startéra po sražení posledního terče + trestné body
(sekundy).
Chyba
Trestné body
- nesprávná chůze podél nářadí (za každý případ)
10 sekund
- předčasné sání
10 sekund
- nepřekonání překážky (za každý případ)
10 sekund
- nepoužití lan na sacím vedení (za každý případ)
10 sekund
- špatná práce členů družstva i velitele (za každý případ)
10 sekund
- nesražení terčů (technická porucha)
N
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