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Územná organizácia DPO SR Liptovský Mikuláš - komisia mládeže   

pozýva na 

NETRADIČNÚ ŠTAFETU 

Smernice 

Kategória: chlapci, dievčatá, zmiešané (do kategórie chlapcov), vek do 16 
rokov (dolná hranica veku nie je stanovená), kolektív mladých hasičov je 4 
členný, každý člen sa musí preukázať preukazom zdravotnej poisťovne, 
v prípade nepredloženia tohto preukazu bude kolektív zo súťaže vylúčený! 

Vek súťažiacich sa overuje v deň súťaže (tzn. súťažiaci nesmie mať v deň 
súťaže 17 rokov). 

Každý člen kolektívu je plne oboznámený s pravidlami a propozíciami 
súťaže a súťaže sa zúčastní na vlastnú zodpovednosť, vedúci KMH plne 
zodpovedá za bezpečnosť celého družstva. Usporiadateľ nenesie 
zodpovednosť za vzniknuté škody. 

Štartovné čísla budú vyžrebované pri nástupe veliteľmi MH. V prípade 
neskoršieho príchodu to treba oznámiť organizátorom. Príchod si 
zabezpečia tak, aby nebránili plynulosti súťaže. Podobne po ukončení 
súťažných disciplín je po dohode s organizátorom možný odchod zo súťaže, 
bez účasti na záverečnom vyhodnotení. Výsledková listina bude zverejnená 
na webovej stránke. 

Štartovné:  za každý kolektív MH 5€, ktoré vedúci KMH uhradí pri 
prezentácii v deň konania súťaže. 

Ustrojenie súťažiacich:  v súlade s pravidlami hry Plameň, tzn. zakryté lakte 
a kolená, halová obuv, opasok nie je podmienkou  

Technické prostriedky: budú zabezpečené organizátorom súťaže 

Stravovanie: nebude zabezpečené organizátorom súťaže 

Zdravotná služba: bude zabezpečené organizátorom súťaže 

Poistenie: všetky poistné udalosti znáša účastník sám (resp. zákonný 
zástupca)  

Doprava:  a všetky náklady spojené s účasťou na súťaži znáša vysielajúca 
organizácia 

Vyhodnotenie súťaže: Výsledné poradie bude určené súčtom časov z 
obidvoch disciplín, trestných sekúnd a výhodových bodov za vek. V prípade 
rovnosti bodov v celkovom hodnotení rozhodne lepšie umiestnenie 
v štafete dvojíc. 

 

 

Tabuľka výhodových bodov za vek 

Súčet rokov Výhodové body 

64 – 55 + 40 

54 – 45 + 30 

44 – 35 + 20 

34 – 25 + 10 

24 a menej + 0 

 
Protest vzhľadom na charakter súťaže sa protesty neprijímajú 

Diskvalifikácia družstva nastane vtedy ak:   

- kolektív nenastúpi po opakovanom vyzvaní na štart 
- nesplní disciplíny podľa predpísaného poradia 
- za neuposlúchnutie a nerešpektovanie rozhodcov 
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- v prípade nešportového a nedisciplinovaného správania sa  
- za odmietnutie plnenia úlohy na jednotlivých disciplínach 
- za výmenu členov (prípadne pomoc iného člena – ak 

disciplína nehovorí inak) na jednotlivých disciplínach 
 

SÚŤAŽNÉ DISCIPLÍNY a ICH  PLNENIE 

1. Štafeta požiarnych dvojíc. 
2. Štafeta 4x20m 

Plnenie a poradie jednotlivých disciplín si určuje organizátor súťaže podľa 
podmienok usporiadateľa. Pred každou disciplínou podá veliteľ kolektívu 
hlásenie rozhodcovi disciplíny a odovzdá mu záznamový hárok, ktorý po 
ukončení disciplíny podpíše a prevezme si ho na ďalšiu disciplínu. Po 
ukončení súťaže ho odovzdá sčítacej komisii. 

Vykonanie obidvoch disciplín musí byť podľa nasledovného opisu.   

 
Štafeta požiarnych dvojíc 
 
Dĺžku dráhy štafety si organizátori majú právo prispôsobiť podmienkam 
v telocvični/hale, šírka je cca 3m. Obe požiarne dvojice stoja za čiarou 
a nesmú ju prekročiť skôr ako dostanú povel „štart“ (na začiatku dráhy – 
prvá dvojica) alebo na konci dráhy prekročením cieľovej čiary oboch členov 
štafety (druhá dvojica). V dráhe súťažiace dvojice plnia viacero disciplín za 
sebou!!! 
 
Po odštartovaní sa prvá dvojica musí vystrojiť, tzn. každý si oblečie a zapne 
reflexnú vestu, zapne si opasok (nie je chybou, ak si jednotlivci v dvojici 
vzájomne pomáhajú), následne spolu prebehnú štartovou čiarou a v smere 
preteku vytvoria dopravné vedenie, (technické prostriedky si pred štartom 
uložia pred štartovnú čiaru do vyznačeného priestoru v ľubovoľnom poradí. 

Hadice budú zviazané, aby nedošlo k ich rozpadu, len cca 50cm od každej 
polospojky budú voľné, aby sa mohlo vytvoriť vedenie. Nebudú ich 
rozväzovať ani rozkladať!!! Dopravné vedenie vytvoria s takto upravenými 
hadicami.) tzn. spoja dve 10m hadice B z toho jednu napoja na rozdeľovač, 
z rozdeľovača napoja po každej strane po dve 10m hadice C a na koniec 
napoja prúdnice C (materiál musia prenášať, nesmú všetko zapojiť na 
štartovnej čiare a následne to ťahať v smere preteku!!! Ak sa im niečo 
rozpojí môže sa jeden z dvojice vrátiť, nie je chybou ak sa vrátia obaja.) 
Následne dobehnú k lavičke s technickými prostriedkami (budú umiestené 
v smere preteku v strede dráhy), vyžrebujú si po 2ks technických 
prostriedkov, ktorých fotku priložia k náradiu. Majú na výber z týchto 
prostriedkov: zberač, rozdeľovač, prúdnica C, savica, hydrantový nadstavec, 
sací kôš, hadica, kľúč, viazacie alebo záchytné lanko, a prechod 75/52. 
Každý z dvojice určí dva prostriedky (Nemôže to však vykonať len jeden 
z dvojice!). Nakoniec dobehnú k pneumatikám z osobného auta, zdvihnú 
ich a kotúľajú v smere preteku na koniec dráhy (tieto sa nesmú ťahať, nosiť, 
hádzať!!!), po prekonaní cieľovej čiary ich opäť položia na zem do 
vyznačeného priestoru medzi čiary a začína druhá dvojica. 
Druhá dvojica sa taktiež musí vystrojiť (samozrejme až vtedy, keď bude prvá 
dvojica za čiarou), tzn. každý si oblečie a zapne si reflexnú vestu, zapne si 
opasok (nie je chybou ak si jednotlivci v dvojici vzájomne pomáhajú), 
následne spolu zdvihnú pneumatiky a prekotúľajú sa s nimi cieľovou čiarou 
v smere preteku do vyznačeného priestoru medzi čiary, tam ich položia 
(nesmú sa ťahať, nosiť, hádzať!!!). Následne dobehnú k technickým 
prostriedkom (budú taktiež umiestené v smere preteku v strede dráhy na 
lavičke), majú na výber z rovnakých prostriedkov ako prvá dvojica, 
a vykonanie disciplíny je rovnaké.  Nakoniec dobehnú k vytvorenému 
dopravnému vedeniu to rozpoja, uvoľnené časti hadíc zvinú a všetky 
technické prostriedky uložia do vyznačeného priestoru, prekonajú 
štartovnú čiaru, zdvihnú ruky, štartér vypne stopky a disciplína je 
ukončená. 
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Trestné body sa pripočítajú za každý prípad predčasného vybehnutia 4x, 
nesprávneho/neúplného ustrojenia8x, nesprávneho/neúplného napojenia 
dopravného vedenia (nesprávneho spojenia hadíc, prúdnic, rozdeľovača–
všetko musí byť na dva ozuby) 8x, nesprávneho určenie technických 
prostriedkov 8x, nesprávnej manipulácie s pneumatikou (nesmie sa ťahať, 
nosiť, hádzať) 4x, nesprávne/neúplné uloženie technických prostriedkov 
z dopravného vedenia do vyznačeného priestoru 9x, nedovinutie hadíc do 
pôvodného stavu 6x, nedobehnutie s pneumatikou za vyznačenú čiaru do 
vyznačeného priestoru 4x. K výslednému dosiahnutému času kolektívu sa 
za každý prípad  priráta 10 sekúnd. Pokus je neplatný v prípade nesplnenia 
všetkých disciplín v jednotlivých dráhach. Max 510 
Družstvo si musí pred začatím disciplíny skontrolovať materiál 
a prostriedky.  
Príloha č. 1 
 
Štafeta 4x20m 
 
Dĺžku dráhy štafety si organizátori majú právo prispôsobiť podmienkam 
v telocvični, šírka je cca 1,5m. Dráhy sú umiestnené vedľa seba 
a odovzdávanie štafety – kolíka sa realizuje v protismere. Štafeta sa nesmie 
hádzať a nosiť v ústach (ani pri plnení disciplín), môže byť zastrčená za 
opaskom, alebo sa držať v ruke (pri plnení disciplíny sa môže položiť na 
zem).  Členovia kolektívu stoja za čiarou a nesmú ju prekročiť skôr ako 
dostanú štafetový kolík. V jednej dráhe každý súťažiaci plní viacero disciplín 
za sebou!!! 
Po odštartovaní prvý súťažiaci uchopí štafetu (môže byť položená na 
ľubovoľnej stane štartovnej čiary) vbieha do prvého úseku  dobehne k 
rozdeľovaču a pripojí k nemu hadicu B do zadnej polospojky (rozdeľovač 
musí byť uložený v smere preteku, vzdialenosť hadice a rozdeľovača je na 
kontrólnu šablónu), beží k druhému stanovisku, kde si vytiahne kartičku s 
grafickou značkou technického prostriedku a ten pomenuje (má na výber: 
rozdeľovač, prúdnica C, savica, sací kôš,  hadica C, zberač, kľúč, hydrantový 
nádstavec a viazacie alebo záchytné lanko) následne vo svojej dráhe 

prekoná lavičku (prejde po nej obidvomi nohami po celej dĺžke, ak z lavičky 
spadne, môže sa vrátiť na začiatok a znovu ju prekonať!), dobehne 
k stojanu s uzlami, opäť si vytiahne kartičku ale tentoraz s názvom uzla 
a ten uviaže (má na výber: skracovačka, plochá spojka, lodná slučka, 
tesársky uzol. Tesársky, lodná a plochá spojka sa viažu okolo brvna, 
skracovačka sa môže aj na zemi. Uzly musia byť správne uviazané 
a viditeľne upravené, pretože rozhodca ich pri záverečnej kontrole nebude 
upravovať!!!). Po uviazaní dobehne na koniec svojho úseku a za hranicou 
odovzdá štafetový kolík  súťažiacemu s číslom dva.  
Druhý súťažiaci vbieha do druhého úseku dobehne k stojanu s uzlami, opäť 
si vytiahne kartičku s názvom uzla a ten uviaže. Následne vo svojej dráhe 
prekoná ľahkoatletickú prekážku (výška max 60cm, nie je chybou, ak ju 
preskočí, alebo prelezie, nesmie však spadnúť! Ak prekážka spadne, môže 
sa vrátiť, zdvihnúť  ju a znovu prekonať, ale musí to urobiť skôr ako dobehne 
k nasledujúcej disciplíne vo svojom úseku!! A nesmie vybočiť zo svojej 
dráhy!!!). Beží k ďalšiemu stanovisku, kde si vytiahne kartičku s technickým 
prostriedkom a ten pomenuje. Nakoniec dobehne k dvom zvinutým 
hadiciam C a spojí ich (vzdialenosť hadíc je na kontrólnu šablónu), po 
spojení hadíc dobehne na koniec svojho úseku a odovzdá štafetový kolík  
súťažiacemu s číslom tri.  
Tretí súťažiaci vbieha do tretieho úseku dobehne k  saciemu košu 
(postavený ľubovoľne) a na oko spätnej klapky sacieho koša pripojí 
karabínku ventilového lanka (tá je vzdialená od koša 10cm), beží k druhému 
stanovisku, kde si vytiahne kartičku technického prostriedku a ten 
pomenuje, následne vo svojej dráhe prekoná stojan (výška min 80cm, nie 
je chybou ak ju podlezie alebo podbehne, nesmie však spadnúť! Ak prekážka 
spadne, môže sa vrátiť, zdvihnúť  ju a znovu prekonať, ale musí to urobiť 
skôr ako dobehne k nasledujúcej disciplíne vo svojom úseku!! A nesmie 
vybočiť zo svojej dráhy!!!), dobehne k stojanu s uzlami, opäť si vytiahne 
kartičku s názvom uzla a ten uviaže. Po uviazaní dobehne na koniec svojho 
úseku a odovzdá štafetový kolík  súťažiacemu s číslom štyri. 
Štvrtý súťažiaci vbieha do štvrtého úseku dobehne k stojanu s uzlami, opäť 
si vytiahne kartičku s názvom uzla a ten uviaže. Následne vo svojej dráhe 
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prekoná tzv. vodnú priekopu (120x120cm, nie je chybou ak ju prekročí alebo 
preskočí, nesmie však skočiť do nej! A nesmie mať ani prešľap!!!). Beží 
k tretiemu stanovisku, kde si vytiahne kartičku technického prostriedku 
a ten pomenuje, následne dobehne k zvinutej hadici C a prúdnici C a spojí 
ich (vzdialenosť hadice a prúdnice je na kontrólnu šablónu). Po spojení 
dobehne na koniec svojho úseku za cieľovú čiaru a položí štafetový kolík. 
Štartér vypne stoky a disciplína je ukončená. 
 
Trestné body sa pripočítavajú za každý prípad predčasného vybehnutia 4x, 
za prešľap 4x, za nesprávne predávanie „štafety–kolíka“ 3x, nesprávneho 
spojenia/nezapojenie hadice B a rozdeľovača1x, nesprávne 
spojenie/nezapojenie dvoch hadíc C 1x, nesprávne spojenie/nezapojenie 
hadice C a prúdnice (všetko musí byť na dva ozuby) 1x, nesprávne 
zapojenie/nezapojenie ventilového lanka na sací kôš 1x. Nesprávne 
pomenovanie grafických značiek4x, za nesprávne 
prekonanie/neprekonanie športového náradia (lavičky, ľahkoatletickej 
prekážky, stojanu na podliezanie, vodnej priekopy) 4x, Za každý prípad sa 
priráta kolektívu k výslednému času 10 sekúnd. !!! nesprávne 
zaviazanie/nezaviazane uzla 4x – za každý uzol sa priráta 60 sekúnd!!! 
Pokus je neplatný v prípade nesplnenia všetkých disciplín v jednotlivých 
dráhach. Max 470 
Kolektív si musí pred začatím disciplíny skontrolovať materiál a pripraviť 
technické prostriedky na svojich dráhach. 
Príloha č. 2 
 
 
 
 
 
 

Netradičná štafeta kolektívov mladých hasičov 
PRIHLÁŠKA 

 
 

DHZ: ......................................................Okres:................................. 

Kategória.............................................. 

Prehlásenie rodiča, zákonného zástupcu: 

Som si vedomý svojho rozhodnutia, dieťa sa zúčastní aktivity na moju 
zodpovednosť. Svojim podpisom potvrdzujem, že zdravotný stav môjho 
dieťaťa je vhodný na absolvovanie aktivity. 

Meno a priezvisko:                            dátum narodenia:        vek:           podpis 
rodiča: 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

V........................................................                  
dňa......................................... 

          
  ................................................... 

                                                                   Podpis vedúceho KMH, pečiatka DHZ 
Súťažiaci si so sebou prinesú aj zdravotný preukaz poistenca! 

Poznámka: vyplnenú prihlášku prosím doniesť osobne na súťaž!!!! 



NETRADIČNÁ ŠTAFETA, KOMISIA MLÁDEŽE 
PLATNÉ OD 8.8. 2022 

 



NETRADIČNÁ ŠTAFETA, KOMISIA MLÁDEŽE 
PLATNÉ OD 8.8. 2022 

 

 


