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Výbor ÚzO DPO SR Liptovský Mikuláš  - komisia mládeže   

 

pozýva na 

 

JESENNÝ BRANO - ŠPORTOVÝ DEŇ 

 

Ktorý je zameraný na zvyšovanie teoretických a praktických znalostí z oblasti Ochrany pred požiarmi, ako aj fyzickej 

a psychickej zdatnosti detí a opiera sa okrem športovo – hravej formy aj o jednotný systém prípravy v záujmových 

krúžkoch či pri Dobrovoľných hasičských zboroch s dôrazom na ochranu pred požiarmi.  

 

 

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 mladého hasiča a 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. minimálne zakryté lakte a kolená, pevná obuv,   

 

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 času trate,  trestných sekúnd a výhodových bodov za vek. 

V prípade rovnosti bodov v celkovom hodnotení rozhodne menej trestných bodov celého kolektívu. 1bod =  1minúta. 

 

Tabuľka výhodových bodov za vek 

Súčet rokov Výhodové body 

64 – 55 + 4min 

54 – 45 + 3 min 

44 – 35 + 2 min 

34 – 25 + 1 min 

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 - vynechá celý kolektív /niektorý jej člen/ disciplínu, 

alebo si dokázateľne skráti trať 

- za neuposlúchnutie a nerešpektovanie rozhodcov 

- v prípade nešportového a nedisciplinovaného správania sa – znehodnotí značenie trate, škodí na trati 

alebo na stanovisku inej hliadke  
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- za odmietnutie plnenia úlohy na jednotlivých disciplínach 

- za výmenu členov (prípadne pomoc iného člena – ak disciplína nehovorí inak) na jednotlivých 

disciplínach 

- príjme pomoc od inej osoby 

 

Organizátor súťaže po dohode s vedúcimi KMH si vyhradzuje právo v prípade           

nepriaznivého počasie pretek zrušiť a preložiť. 

Popis trate 

Trať nie je dĺžkou presne vymedzená, musí však mať minimálne 1,5 km a musí byť viditeľne označená farebnými 

stužkami. Na trati sú rozmiestnené kontrolne disciplíny, úmerne po celej dĺžke trate. Poradie nie je pevne určené. 

Plnenie a poradie / prípadne vynechanie / jednotlivých disciplín si určuje organizátor súťaže 

podľa miestnych podmienok usporiadateľa. Trať môže byť situovaná aj v časti obce alebo mestskej časti, 

pokiaľ to miestne podmienky dovoľujú. 

Kontrolné stanovištia 

 

1. požiarna ochrana I. 

2. streľba zo vzduchovky 

3. viazanie uzlov 

4. hod granátom 

5. optické signály                       10. vodná priekopa                                                                                                                                                        

6. požiarna ochrana II. 

7. zdravotná príprava 

8. topografia 

9. grafické značky 

Priebeh preteku   

Súťažný kolektív je 4-členný a musí absolvovať trať, v čo najkratšom čase a presne plniť úlohy na disciplínach. 

Časový interval štartu určí organizátor. Kolektív musí na disciplínu  prísť vždy kompletný a opúšťať ho musí tak isto 

spolu. Ani jeden zo súťažiacich sa nesmie odkloniť od vyznačenej trate viac ako 5m vľavo alebo v pravo. Po 

odštartovaní preteku, nemajú iní súťažiaci ani vedúci prístup na trať preteku. 
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Úlohy na jednotlivých disciplínach a  ich plnenie 

 

1. Požiarna ochrana I.  Na disciplíne  sa nachádza hydrantový nádstavec na stojane. Na obidvoch stranách sú 

prechody 75/52 mm. Zo smeru príchodu  je na hydrantový nádstavec pripojená rozvinutá a rozložená hadica C 

s pripojenou prúdnicou C. Druhá hadica je zvinutá v kotúči pri hydrantovom nádstavci a je pri nej aj druhá 

prúdnica. Úlohu plnia dve dvojice. Prvá dvojica odpojí prúdnicu od hadice a hadicu od hydrantového nádstavca. 

Zvinie hadicu a aj s prúdnicou ju položí k hydrantovému nádstavcu. Druhá dvojica rozvinie a rozloží hadicu, ktorá 

stála v kotúči pri hydrantovom nádstavci. Pripojí ju na druhú stranu hydrantového nádstavca v smere trate a na 

druhý koniec hadice pripojí prúdnicu C. Po ukončení úlohy hliadka pokračuje v preteku. Viď príloha. 

 Hodnotenie: za každý zlý spoj, zlé uloženie zvinutej hadice a prúdnice, alebo zlé rozvinutie hadice 1tr. bod, max. 5 

tr. bodov=5 min  

 

2. Streľba zo vzduchovky.  Strieľa sa na drevené kolíky 7x5x2 cm postavené na doske/v lapači brokov cca 30cm 

nad zemou vo vzdialenosti 8m od streleckého stanoviska. Strieľa sa poležiačky z jednej ľahkej vzduchovky 

z  jedného stanoviska a každý člen má dva pokusy (dve rany) na dva kolíky. Strieľa sa iba po jednom a potom sa 

členovia kolektívu vymenia. Rozhodca aj kolektív dbá na dodržanie bezpečnostných predpisov. Použitie vlastnej 

zbrane a streliva je neprípustné. Pretekár nesmie manipulovať s mieridlami. Rozhodca vždy nabíja vzduchovku 

sám!!! Rozhodca aj hliadka dbá na dodržanie bezpečnostných predpisov.  
Hodnotenie: za každý nezvalený kolík 1 tr. bod, max. 8 tr. bodov=8min. V prípade že ktorýkoľvek člen hliadky 

vystrelí tretí krát (použije vlastný alebo nájdený náboj) nezaráta sa mu  ani jeden pokus.  

 

3. Viazanie uzlov.  Každý člen si vylosuje názov jedného uzla a ten následne zaviaže. Viažu sa tieto uzly : tesársky 

uzol, lodná slučka, plochá spojka, úväz na prúdnici, skracovačka a záchranný uzol. Prvé tri uzly sa viažu na 

stojane, úväz na prúdnici, skracovačka a záchranný uzol sa viažu mimo stojana. Uzol musí byť viditeľne zaviazaný 

tak, aby bolo jasné o aký typ sa jedná. Rozhodca sa nesmie uzla dotýkať ani ho upravovať!!! Viď príloha. 

Hodnotenie: za každý nesprávne uviazaný uzol alebo za nezaviazanie/ odmietnutie zaviazania uzla – za každý uzol 

sa priráta 5 minút!!! max. 20 minút. 

 

4. Hod granátom. Každý člen má 2 hody. Hádže sa na viditeľný cieľ – zákop o rozmeroch 2x1m. bližší okraj zákopu 

je vzdialený od hodovej čiary 5m. Granáty na druhý hod si na čiaru donesú členovia kolektívu. 

Hodnotenie : za každý hod mimo cieľ je 1 tr. bod, max. 8 tr. bodov=8min. Zásah na čiaru je platný hod, prešľap sa 

hodnotí ako nepresný zásah. 

 

5. Optické signály.  Každý člen si vytiahne jeden zo 6 signálov a tento názorne predvedie. Viď príloha. 

Hodnotenie: nesprávne znázornený optický signál sa trestá 1 tr. bod, max. 4 tr. bodov=4min 

 

6. Požiarna ochrana II. Na disciplíne sa nachádzajú 2 savice 110mm x 1,6m, sací kôš a ventilové lanko. Úlohu 

plnia všetci členovia.  Dvaja členovia prenesú savice za čiaru, tam savice spoja dohromady, tretí člen naskrutkuje 

sací kôš a štvrtý člen rozvinie lanko a pripne ho na ventil sacieho koša. Lanko musí rozvinúť minimálne po koniec 

savíc. Nie je chybou, ak to robia všetci členovia naraz. Po ukončení tejto činnosti pokračuje hliadka v preteku.  

Hodnotenie  za každý zlý spoj, zle zapnuté alebo rozvinuté lanko za každý prípad, neprenesenie savíc za čiaru,  1 tr. 

bod, max. 5 tr. Bodov=5min 

 

7. Zdravotná príprava. Každý člen si vytiahne jednu z 12 otázok a zodpovie vlastnými slovami správnu odpoveď. 

Následne jedna dvojica vytvorí stabilizovanú polohu, a druhá dvojica uviaže trojhrannú šatku. Pričom jeden člen 

leží na chrbte a druhý ho správne na podložke uloží do stabilizovanej polohy.  

POSTUP: Ako prvé skontrolujeme, či postihnutý nemá nič v ústach a či nemá zapadnutý jazyk. Bližšiu ruku preložíme 

pozdĺž tela a vsunieme ju pod bližšiu končatinu. Vzdialenejšiu ruku preložíme postihnutému cez hrudník smerom k 

nám a vzdialenejšiu nohu mu preložíme cez koleno, takisto smerom k nám. Teraz jednou rukou chránime hlavu 

postihnutého a druhou mu chytíme šatstvo v bedrovej oblasti. Potom ho potiahneme smerom k sebe a oprieme ho o 

seba. Hlavu postihnutého uložíme tak, aby mal voľné dýchacie cesty. Bližšie rameno postihnutého zohneme do 

pohodlnej polohy, aby podopieralo hornú časť tela; dolnú končatinu mu zasa zohneme v kolene, aby mal stehno vpredu 

a podopieralo dolnú časť tela. Potom jemne povytiahneme druhú ruku spod tela postihnutého a uložíme mu ju pozdĺž 

tela, aby sa nemohol prevrátiť na chrbát a aby poloha bola aj pohodlná. Po uložení do stabilizovanej polohy okamžite 

voláme lekára, ale človeka v bezvedomí nikdy nenechávame samého. 
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POSTUP: Znehybnenie hornej končatiny pomocou trojrohých šatiek: Rameno s predlaktím zviera pravý uhol, t.j. 

90 stupňový uhol. Rozprestretú šatku (vrchol šatky smeruje k lakťu zranenej končatiny) podsunieme pod zlomenú 

hornú končatinu tak, aby sme jeden koniec najdlhšej strany šatky mohli dať na plece nezranenej hornej končatiny a 

vrchol šatky presahuje 8 až 10 cm za lakeť zlomenej hornej končatiny. Druhý koniec najdlhšej strany šatky dáme na 

plece zranenej hornej končatiny a konce spojíme uzlom tak, aby uzol netlačil na chrbticu - uzol leží na boku krku 

postihnutého. Koniec šatky pri lakti prichytíme k šatke zatváracím špendlíkom. 

Hodnotenie : za nesprávne zodpovedanú otázku je 1 tr. bod, za nesprávne znehybnenie končatiny 2 tr. body, za 

nesprávne uloženie do stabilizovanej polohy 4 tr. body, max. 10 tr. bodov=10min  

 

8. Topografia.  Každý člen si vylosuje z 10 názvov  turistickej alebo topografickej značky vždy dva názvy a tieto 

v podobe značky následne ukáže na mape.  Čas na určenie značiek je pre každého zo súťažiacich 90 sekúnd. Pomoc 

iného člena sa nepovoľuje. 

Hodnotenie: za každú nesprávne určenú značku je 1 tr. bod, max. 8 tr. Bodov=8min   

 

             9.Grafické značky.  Každý člen  si vylosuje z 10 obrázkov jeden obrázok grafickej značky.  Určí grafickú značku. 

Ak si vytiahne obrázok prúdnice alebo hadice, musí súťažiaci presne ukázať a definovať ktorá hadica/prúdnica je typu 

B a ktorá typu C, pretože na obrázku budú zobrazené obidve. Viď príloha.  

 Hodnotenie : nesprávne určená grafická značka sa trestá 1 tr. bod, max. 4 tr. bodov=4min. 

 

10. Vodná priekopa.  Každý člen prekoná vodnú priekopu s rozmermi 120x160cm (šírka x dĺžka), nie je chybou ak 

ju prekročí alebo preskočí, nesmie však skočiť do nej! A nesmie mať ani prešľap!!!). Súťažiaci môžu prekonať 

vodnú priekopu aj spolu, ale maximálne dvaja súčasne.   

Hodnotenie : nesprávne prekonaná vodná priekopa 1 tr. bod, max. 4 tr. bodov=4min. 

 

Novelizované pravidlá na JBŠD schválené na zasadnutí výboru Územnej organizácie DPO SR v Liptovskom Mikuláši 

dňa 8. augusta 2022 nadobúdajú účinnosť od 1. septembra 2022. 

 

 

Prílohy: 
 

A. Optické signály  

B. Požiarna ochrana I.  

C. Grafické značky 

D. Viazanie uzlov 

E. Turistické značky 

F. Zdravotná príprava 
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A.     OPTICKÉ SIGNÁLY 

 
 

1) POZOR!!! – vzpažiť – dlaň zovretá do päste 

  

2) ROZUMIEM!!!  – vzpažiť a pripažiť – dlaň zovretá do päste 

 

3) VODU (vpred)!!  – skrčenú pažu niekoľkokrát vystrčiť hore  -dlaň zovretá do päste  

 

4) VODU STAV (stáť)!!  – natiahnutou pažou niekoľkokrát polkruh nad hlavou – dlaň otvorená  

 

5) POMALŠIE (zmenšiť tlak) !!  - kmitanie natiahnutou pažou do strany  - dlaň otvorená      

  

6) NEBEZPEČIE – všetko preč !!- natiahnutou pažou niekoľkokrát čelný kruh – dlaň otvorená  
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B.     POŽIARNA   OCHRANA  I.      
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Obr. 1.
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Prvá dvojica zvíja Druhá dvojica rozvíja

smer behu

Obr. 2.
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C. GRAFICKÉ ZNAČKY 

 
 

1. Rozvinutá hadica 

 

 “C“ 

 “B“ 
 

2. Sacia hadica   

 

                                             

3. Sací kôš 

 

 
 

4. Prúdnica 

 

 “C“ 

 “B“ 

5. Rozdeľovač 

 

 
 

6. Hydrantový nádstavec 

 

 

7. Zberač 

 

 
 

8. Pretlakový ventil 

 

 
 

9. Kľúč 

 

 

10. Lanko 
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D. VIAZANIE UZLOV 
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E. TURISTICKÉ  ZNAČKY 

 

 
1. Poľná, lesná cesta 

 

 
 

2. Studňa 

 

 

3. Močiar 

 

 
 

4. Vrstevnice 

 

 

5. Jaskyňa 

 

 
 

6. Turistický prístrešok 

 

 

7. Pomník, pamätník 

 

 
 

8. Zámok 

 

 

9. Kostol 

 

 
 

10. Pásová značka  
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F. ZDRAVOTNÁ PRÍPRAVA 
 
 

1. Čo predstavuje vitálne - základné životné funkcie ?  

a/ vedomie, dýchanie, krvný obeh  

b/ dýchanie, krvný obeh  

 

2. Ako zastavujeme veľké vonkajšie krvácanie ?  

a/ priamym tlakom na ranu a použitím tlakového obväzu  

b/ použitím škrtidla  

 

3. Zlomeninu dlhej kosti dolnej končatiny znehybňujeme nasledovne  

a/ napravíme kosti a obviažeme ranu  

b/ priložením poranenej končatiny k zdravej nohe a znehybníme(opaskom, popruhom....) kĺb nad a kĺb pod 

zlomeninou 

 

4. Prvá pomoc postihnutému v bezvedomí pozostáva :  

a/ zistenie dýchania, vyčistenie ústnej dutiny a záklonu hlavy  

b/ zistenie životných funkcií - vedomie, dýchanie, krvný obeh, bočná stabilizovaná poloha, sledovanie 

postihnutého a zaistenie prevozu do nemocnice  

 

5. Prevencia šoku je:  

a/ dáme napiť a uložíme ho na chrbát  

b/ 5T (ticho, teplo, tíšenie bolesti, tekutiny, transport) 

 

6. Pri oživovaní je dôležité zachovať pomer vdychov a stlačení hrudníka:  

a/ 2 vdychy: 10 stlačení hrudníka 

b/ 2 vdychy : 30 stlačení hrudníka 

 

7. Ak je v rane cudzie teleso :  

a/ vytiahneme ho, a ranu ošetríme  

b/ ranu obložíme do výšky cudzieho telesa a zaistíme obväzom .Cudzie teleso zásadne nevyberáme  

 

8. Stala sa dopravná nehoda. Poskytnúť prvú pomoc podľa zákona musí :  

a/ len zdravotnícky pracovník  

b/ každý občan, pričom nesmie ohroziť vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť iných účastníkov nehody  

 

9 . Ako uvoľníme dýchacie cesty pri bezvedomí ?  

a/ záklonom hlavy a vytiahnutím a pripevnením jazyka  

b/ uloženie raneného na chrbát a záklonom hlavy 

  

10. Dezinfekčný roztok alebo spray v lekárničke slúži na :  

a/ dezinfekciu rúk pred zastavením krvácania  

b/ výlučne na dezinfekciu okolia rany  

 

11. Stabilizovaná poloha je  

a/ poloha na boku  

b/ poloha chrbte  

 

12. Ako zisťujeme či postihnutý dýcha ?  

a/ sledujeme hrudník či sa hýbe, počúvame či dýcha, skloníme sa k zranenému a zisťujeme či cítime prúd 

vydýchnutého vzduchu 

b/ nezisťujeme, len pozeráme či dýcha na prvý pohľad 
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