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Územná organizácia DPO SR Liptovský Mikuláš – komisia mládeže   

pozýva na 

Halovú súťaž mladých hasičov 

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 a preukazom mladého hasiča, 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 družstva 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 zo všetkých 
disciplín, trestných sekúnd a výhodových bodov za vek. V prípade rovnosti bodov v celkovom 
hodnotení rozhodne lepšie umiestnenie v uzlovej štafete. 

 

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 
- 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 
3. Uzlová štafeta 
4. Hasičské kolky 

 
Plnenie, počet a poradie jednotlivých disciplín si určuje organizátor súťaže podľa podmienok 
usporiadateľa. Pred každou disciplínou podá veliteľ družstva 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. 

Štafeta požiarnych dvojíc 
 
Družstvo je nastúpené v dvojstupe. Prvá dvojica sa po vybehnutí vyzbrojí náradím 
(umiestneného vo vyznačenom priestore za štartovnou čiarou) a dobehne k hydrantovému 
nadstavcu. Jeden z nich rozvinie hadicu a pripojí ju na hydrantový nadstavec. Druhý hadicu 
rozloží (hadica musí byť vystretá a vyrovnaná!) a pripojí na ňu prúdnicu tak, aby ležala na 
vyznačenom mieste (nesmie ju hádzať!). Po ukončení činnosti obidvaja obehnú značku 
a vrátia sa za štartovnú čiaru. Po návrate prvej dvojice vybieha druhá dvojica. Obieha značku 
a pri ceste späť jeden člen v ľubovoľnom poradí odpojí prúdnicu, preloží hadicu a odpojí ju od 
hydrantového nadstavca. Druhý bez pomoci musí hadicu úplne zvinúť po dosiahnutie úrovne 
hydrantového nadstavca (jeden koniec hadice môže byť dlhší maximálne o jedno pretočenie 
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hadice). Po ukončení činnosti sa obaja vrátia s náradím späť, kde ho vo vyznačenom 
priestore položia a bežia za štartovnú čiaru. Pokus skončí a časomiera sa zastaví 
prebehnutím posledného člena cieľom. Každý člen musí obehnúť značku a musí sa 
pohybovať pozdĺž hadicového vedenia po ľavej strane tak, aby vedenie mal po pravej ruke. 
(tzn. k značke beží po ľavej strane a po prekonaní značky sa vracia po pravej strane). Pokiaľ 
sa pri ceste k značke rozpadne hadica pred dosiahnutím úrovne hadicového nadstavca, musí 
ju súťažiaci opäť zvinúť, a až potom môže v behu pokračovať.  
 
Trestné body sa pripočítajú za každý prípad predčasného vybehnutia, nesprávneho 
napojenia, chodenie po nesprávnej strane vedenia, neobehnutie značky, hodenie hadice 
a prúdnice, nezvinutie/neúplné zvinutie hadice do úrovne hydrantového nadstavca (jeden 
koniec hadice môže byť dlhší maximálne o jedno pretočenie hadice), nesprávne 
uloženie/neuloženie hadíc a prúdnic vo vyznačenom priestore. K výslednému dosiahnutému 
času družstva sa za každý prípad  priráta 10 sekúnd. Pokus je neplatný v prípade nezvinutia 
hadice, alebo ak členovia neprebehnú cieľom.  Max 190  
 
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. Dráhy sú 
umiestnené vedľa seba a odovzdávanie štafety (tzn. štafetovej prúdnice) sa realizuje 
v protismere. Členovia družstva stoja za čiarou a nesmú ju prekročiť skôr ako dostanú 
štafetu. 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). 
Po odštartovaní prvý súťažiaci uchopí štafetu (môže byť položená na ľubovoľnej stane 
štartovnej čiary) a vbieha do prvého úseku, dobehne k hasiacemu prístroju a uloží ho na 
podložku 50 x 50 cm vo vzdialenosti 2 m. Za hranicou svojej dráhy odovzdá štafetu druhému 
súťažiacemu, ten dobehne k saciemu košu (postavený ľubovoľne) a na oko spätnej klapky 
sacieho koša pripojí karabínku ventilového lanka (tá je vzdialená od koša min. 10 cm). Za 
hranicou svojej dráhy odovzdá štafetu tretiemu súťažiacemu, ten dobehne k rozdeľovaču 
a pripojí k nemu hadicu B (rozdeľovač musí byť uložený v smere preteku). Za hranicou svojej 
dráhy odovzdá štafetu štvrtému súťažiacemu, ten dobehne k zvinutej hadici C. Štafetový kolík 
pripojí k hadici a druhý koniec hadice pripojí na rozdeľovač (hadicu nerozvíja a kolík zostáva 
tam) Následne pokračuje v behu až za cieľovú čiaru. Štartér vypne stopky a disciplína je 
ukončená. 
 
Trestné body sa pripočítavajú za každý prípad predčasného vybehnutia, za prešľap, za 
nesprávne predávanie štafety, nesprávneho spojenia hadice a prúdnice, hadice 
a rozdeľovača/nespojenie (musí byť na dva ozuby), nesprávne zapojenie/nezapojenie 
ventilového lanka na sací kôš, nesprávne uloženie hasiaceho prístroja ( hasiaci prístroj 
nesmie spadnúť). V prípade, že hasiaci prístroj spadne a súťažiaci ešte nestihol odovzdať 
štafetu, môže sa vrátiť a opäť ho položiť na podložku. Za každý prípad sa priráta družstvu 
k výslednému času 10 sekúnd. Pokus je neplatný v prípade nesplnenia disciplíny 
v jednotlivých dráhach, alebo ak posledný člen neprebehne cieľom. Max 150  
 

Družstvo si musí pred začatím disciplíny skontrolovať materiál a pripraviť technické 
prostriedky na svojich dráhach. 
Príloha č. 2 
Uzlová štafeta 
 
Každý z členov družstva si vyžrebuje názov jedného zo štyroch uzlov (tesársky uzol, lodná 
slučka, plochá spojka a úväz na prúdnici) a pripraví si lano podľa potreby. Keďže sa jedná 
o štafetu, nesmie začať viazať uzol ďalší súťažiaci, kým ten pred ním ešte neskončil. Na 
povel rozhodcu vybehne prvý člen, zaviaže uzol a vráti sa za štartovnú čiaru (vzdialená min. 1 
m od uzlov) a tak sa to zopakuje pri všetkých štyroch členoch družstva. Tesársky, lodná 
a plochá spojka sa viažu okolo brvna, úväz na prúdnici sa viaže na zemi. Uzly musia byť 
správne uviazané a viditeľne upravené, pretože rozhodca ich pri záverečnej kontrole nebude 
upravovať.  
 
Trestné body sa pripočítavajú za každý prípad predčasného vybehnutia k výslednému času 
10 sekúnd a za nesprávne zaviazanie uzla/ za nezaviazanie uzla, za každý prípad 60 
sekúnd. Pokus je neplatný v prípade výmeny vylosovaných uzlov medzi členmi, alebo ak 
družstvo nenastúpi na disciplínu. Max 280   
Príloha č.3 
 
Hasičské kolky 
 
Na štartovnej čiare sú zvinuté štyri (dve) hadice typu C. (Zvinutie hadíc bude na rozhodnutí 
vedúceho kolektívu. Tzn. či požiada rozhodcu disciplíny, alebo si to súťažiaci urobia sami. 
Nesmie to urobiť vedúci !!!). Vo vzdialenosti 3 m od štartovnej čiary je vyznačené miesto 
s rozmermi 40 x 40 cm, na ktorom je postavených 5 kolkov (príp. plastových fliaš trochu 
naplnených vodou).  Na pokyn štartéra prvý zo štvorice vezme jednu hadicu, chytí ju za 
obidve polospojky a rozvinutím sa snaží zhodiť čo najviac kolkov. Správne rozvíjanie hadice 
je keď sa jednou rukou drží hadica zo spodku za polospojky a druhá ruka je na vrchu hadice. 
Polospojky smerujú k telu. Následne rozvíjame hadicu od nôh smerom dopredu po zemi, 
pričom polospojky zostávajú v ruke stojaceho súťažiaceho a kotúč hadice sa kotúľka a rozvíja 
(za rozvinutie sa počíta každý pokus, ak polospojky zostanú v ruke súťažiaceho. Hadica 
nesmie byť do kolkov hodená ani podtrhávaná!). Pokus následne zopakujú aj ostatní členovia 
družstva. Ale pred každým pokusom rozhodca postaví kolky na presne určené miesto (nesmú 
to robiť súťažiaci!). Súťažiaci sa nesmú predbiehať a musia počkať na pokyn rozhodcu. 
 
Trestné body: sa počítajú za prešľap, za každý nezhodený kolok, každému súťažiacemu 
samostatne a v závere sa spočítajú, za každý prípad sa priráta družstvu 5 sekúnd. Za 
pustenie polospojok z rúk za každý prípad sa priráta 25 sekúnd! Pokus je neplatný 
v prípade výmeny, pomoci medzi členmi, alebo ak družstvo nenastúpi na disciplínu. Max 220   
Príloha č. 4 
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Príloha č. 1. 
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Príloha č. 2. 

 

 

Príloha č. 3. 

Príloha č. 4. 
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