
 

       

 

                                                                                                                                        
    

 

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ SOUTĚŽE  MLADÝCH 

HASIČŮ 

V DISCILÍNÁCH HRY PLAMEN 

 

SLAVĚTÍN 
 

5.7.2019 

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                      
  

 

  Místo :  Slavětín hřiště 

    Dojezd :  pátek 5.7.2019 do 9.00 hod 

    Velitel soutěže :    Hájková  Ilona 

    Hlavní rozhodčí :  Pazdera  Zdeněk 

    Zdravotní služba : zajištěna dle místních podmínek 

    Kauce při podání protestu : k rozhodčímu disciplíny  300 Kč 

                                                k hlavnímu rozhodčímu  500 Kč 

                                                k odvolací komisi          1000 Kč 

 

   Soutěž se koná dle Směrnice hasičských sportovních soutěží. 

 



 
  
Pojištění : mladí hasiči od 3 do 18 let věku jsou pojištěni smlouvou ČRDM u 

pojišťovny Generali, ostatní účastníci rámcovou smlouvou HVP, podmínkou jsou 

zaplacené příspěvky na rok 2019. 
 

Soutěž se bude konat dle Směrnice hasičských sportovních soutěží a  hry plamen 

Kategorie jednotná od 3 do 15 let. V roce 2019 nesmí žádný z členů 

 dovršit 16 let. 
 

Disciplíny : 
 

Štafeta na cvakačky: 
Soutěží družstvo 7 členů. 
Dráha je dlouhá 60m. Na vyznačené místo (25m od startovní čáry) v dráze se 
libovolně připraví 1 sada štafetových hadic. Všichni členové družstva se postaví 
na startovní čáru za sebou v pořadí, v jakém poběží. První závodník drží v ruce 
štafetovou proudnici.  Po odstartování běží první závodník k hadicím, kde zapojí 
1 spoj hadice – hadice a 1 spoj hadice – proudnice. Vše nechá ležet a pokračuje 
v dráze až k metě, kde postaví komínek ze tří kostek a vypije velkého panáka 
limonády v libovolném pořadí. Po splnění úkolů se vrací stejnou trasou, kdy po 
cestě zpět rozpojí oba spoje a vezme proudnici, kterou předá jako štafetu 
dalšímu závodníkovi na startovní čáře. Komínek z kostek musí zůstat stát do 
prvního doteku hadic. V případě pádu komínku se přičte penalizace 5s 
k výslednému času. Úkoly jsou pro všechny členy družstva stejné. 
Čas se měří od startu prvního závodníka po doběhnutí sedmého člena týmu. 

 

 Požární útok, také dle výše uvedené směrnice. Soutěží 7 členů ve dvou 

pokusech. Pořadatel dodá čerpadlo Tohatsu, plošinu 2x2 m, přetlakový ventil, 

nádrž na vodu, terče, hadice na odpadní vodu s přetlakového ventilu. Ostatní 

materiál si zajišťuje soutěžní družstvo vlastní. 
  

Hodnocení :  Celkové pořadí družstev – součet bodů  ze štafety na cvakačky  a 

jednoho lepšího útoku. Vítězem se stane družstvo s nejnižším součtem bodů. 

Body budou přidělovány dle dosažených časů . Nejlepší čas 1 bod,  nesplnění 

max. počet bodů rovnající se počtu soutěžních  družstev. 
 

Pořadatelé si vyhrazují právo změny, dle technických podmínek. 
 

Kontaktní osoba : Suchý Pavel  Na Městečku 55   43909 Slavětín   tel. 602457797 

                              e-mail : sdh.slavetin@seznam.cz 
 

Svoji účast pokud možno prosím potvrďte na výše uvedených kontaktech 

do 30.6.2019. 
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Pořadatelé se těší na Vaši účast                                             Suchý  Pavel 

                                                                                          Starosta SDH Slavětín 


