
                                              
 
 
 

OSH Louny spolu s SDH Slavětín Vás zvou na 
 

branný závod, který se bude konat ve Slavětíně v sobotu 27. 4. 2019 
 
  
 

 VIII. ročník 
 

Tento závod se koná dle směrnic hasičských sportovních soutěží. 
 
Zúčastní se tříčlenná družstva, která mohou být smíšená ve věkových kategoriích 
děti (1- 15 let) a dospělí (16 – 100 let). 
 

Družstvo dospělých může být doplněno dítětem, naopak to však nelze. 
Děti mladší 10ti let musí být z bezpečnostních důvodů v doprovodu dospělého! 

 
Prezentace družstev: 9.00 – 9.45 hod. na dvoře ,,Kulturně společenského centra“ -  Sokolovny  
Zahájení a nástup:   9.45 hod. 
Start první hlídky: 10.00 hod, ostatní v 3 minutových intervalech. 
Pořadí startu bude dle prezentace. 
Startovné: není                     
Nástup a vyhlášení výsledků, dle počtu hlídek, předpoklad ve 14.00 hod. 
Po celý den bude zajištěno občerstvení na vlastní náklady. 
V prostoru startu a cíle bude zajištěn doprovodný program. 
Hodnocení bude stanoveno dle počtu získaných bodů v jednotlivých disciplínách. Družstvo 
s největším počtem bodů vyhrává. Čas splnění závodu bude brán na zřetel při rovnosti bodů, 
avšak nesmí překročit 90min. 
Družstvo může závodit i s menším počtem členů, ale úkoly smí plnit každý člen jenom sám za 
sebe, to znamená, že v tomto případě nemůže družstvo získat plný možný počet bodů za tu 
kterou disciplínu. 
Všichni účastníci akce jsou pojištěni za předpokladu dodržení podmínek bezpečnosti (používání 
alkoholu atd.) 
 
 
 
 
 
 
 



Disciplíny dle jednotlivých stanovišť: 
 
 
      1.)   START   A    CÍL 

 
2.)  Hod PETkou na cíl  

Kategorie děti: každý člen družstva má tři pokusy prohodit prázdnou PET lahev cílem 
vzdáleným 2m 
 
Kategorie dospělí: každý člen družstva má tři pokusy prohodit prázdnou PET lahev cílem 
vzdáleným 3m 

                                          
za každou prohozenou petku každý člen získává:  1 bod 

                                                                       družstvo může celkem získat: 9 bodů 
 

 
 
3.)  Optické signály  

Kategorie děti i dospělí: každý člen družstva si vylosuje jeden optický signál a předvede 
                                            za každou správnou odpověď každý člen získá:  1 bod 
                                                                      družstvo může celkem získat:  3 body 

 
 
 
4.)  Střelba ze vzduchovky  

Kategorie děti i dospělí: každý člen družstva má tři rány a tři špalíčky dle propozic hry 
Plamen 

                                                                           za každou správnou trefu: 1 bod 
                                                                     družstvo může celkem získat: 9 bodů 

 
 
 
5.)  Topografické značky 

Kategorie děti i dospělí: každý člen hlídky si vylosuje 2 kartičky s topografickou značkou a 
pojmenuje je 

                                                                                         za správnou odpověď:   1 bod 
                                                                             družstvo může celkem získat:   6 bodů 

 
 
 

6.)  Zdravověda 
Kategorie děti i dospělí: každý člen družstva si vylosuje jednu otázku a zodpoví ji 

                                                                                       
  za správnou odpověď: 1 bod 

                                                                            družstvo může celkem získat: 3 body 
 
 

 
7.)  Překonání lana  

Kategorie děti i dospělí: každý člen družstva překoná označený úsek uvázaného lana ve 
výšce 60 cm  s tím, že druhého lana uvázaného ve výšce 200 cm se může přidržovat, ale 
nesmí šlápnout na zem 

                                                                                            za zdolání lana: 1 bod   
                                                                            družstvo může celkem získat: 3 body 

 



 
 
 
     8.)  Vázání uzlů  

Kategorie děti i dospělí: každý soutěžící si vylosuje jeden z těchto uzlů:  
             úvaz na proudnici – „nekonečné“ lano v sáčku, na proudnici napojenou na hadici,  
             jedním koncem provazu 
             lodní – na slabším stromu nebo na hadici, jedním koncem provazu, druhý konec je  
             upevněn 
             tesařský – váže se na ležící hadici, jedním koncem provazu, druhý je upevněn 
             zkracovačka- libovolně, v libovolném úseku provazu 
             plochá smyčka- libovolně 
             Pomoc i slovní se hodnotí jako nesprávně uvázaný uzel! 

                                                                                  za správně uvázaný uzel: 1 bod 
                                                                          družstvo může celkem získat: 3 body 

 
 
 
 
      9.)  Určování technických prostředků 

Kategorie děti i dospělí: každý člen družstva si vylosuje 2 kartičky s názvem   
            technického prostředku a přiřadí je k odpovídajícímu prostředku    
   

                                                        za správně přiřazený věcný prostředek:1 bod 
                                                                         družstvo může celkem získat: 6 bodů 

 
 
 
       10.)  Hadicové kuželky  

Kategorie děti: každý člen družstva si nejprve sbalí svojí hadici C 10m a poté  
      se bude snažit rozvinutím shodit co nejvíce z pěti kuželek vzdálených 4 m 

 
Kategorie dospělí: každý člen družstva si nejprve sbalí svojí hadici C 20m a poté  

      se bude snažit rozvinutím shodit co nejvíce z pěti kuželek vzdálených 8 m 
                                                            

za každou shozenou kuželku získá: 1 bod 
družstvo může celkem získat: 15 bodů 

 
 
 

    11.)  Útok se džberovkou  
Kategorie děti: Družstvo bude mít k dispozici džberovou stříkačku naplněnou vodou a 
kbelík s vodou. V daném limitu 1 min. musí hlídka nastříkat terč až po signalizaci. 
 
Kategorie dospělí: Družstvo bude mít k dispozici džberovou stříkačku, kbelík a zásobu 
vody. V daném limitu 1 min. musí hlídka nastříkat terč až po signalizaci. 

                                                                   
za splnění úkolu získává družstvo: 3 body 

 
 

     12.)   Použití PHP  
Kategorie děti i dospělí: každý člen družstva si vylosuje kartičku se skupinou hořlavých 
látek a ústně určí jeden vhodný a jeden nevhodný PHP pro danou skupinu hořlavých látek 

za správnou odpověď každý člen získává: 1 bod 
družstvo může celkem získat: 6 bodů 



 
 
 
 

     13.)  Jízda zručnosti  
Kategorie děti: každý člen družstva projede na koloběžce vytýčenou dráhu bez toho, aby 
šlápl na zem druhou nohou, otáčel směr jízdy o 180 st., nebo mu někdo druhý poskytl 
pomoc např. při couvání atd. 

 
Kategorie dospělí: každý člen družstva projede na kole vytýčenou dráhu bez toho, aby 
šlápl na zem, otáčel směr jízdy o 180 st., nebo mu někdo druhý poskytl pomoc např. při 
couvání atd. 
                                                           za správně zdolanou dráhu: 1 bod 

                                                                               družstvo může celkem získat: 3 bod 
 

 
 
 

 
 
  Pořadatelé si vyhrazují právo změny   

 


