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XX. ročník soutěže mladých hasičů 
 

 
 
 

 

Dne:    888...   kkkvvvěěětttnnnaaa   222000111444 
 

Presentace:   do 13.00 hodin 

Zahájení soutěží:  13.30 hodin 

Místo konání soutěže:   hasičský areál u koupaliště 

Souřadnice GPS:   50°9'9.434"N, 15°27'58.157"E 

Discipliny soutěže: 

- požární útok                       

- štafeta  4x60 m 

- štafeta požárních dvojic 
 

Samostatná disciplina !!!!: 

- hadicové kolo 
 

Pravidla: dle platných směrnic hry PLAMEN 
 

Vyjímka  z pravidel PLAMEN: 
 

Požární útok: - pokud družstvo použije PPS 12 zapůjčenou od pořadatele,   zkracuje se čas pro  zavod-

nění  čerpadla do 25 sec. od přidání  plynu. Bude-li čas delší, je pokus družstva ukončen a považuje se za ne-

platný. 

- jednotné proudnice dodá pořadatel soutěže 
- požární útok bude ukončen nástřikem do sklopných elektronických terčů 

Štafeta 4 x 60m: předávka mezi 2. a 3. úsekem bude prováděna protisměrně (člunkovým způsobem), 

ostatní předávky v přímce. 

Hadicové kolo (samostatně hodnocená, dobrovolná disciplina pro obě kategorie): 
Družstvo nastoupí v počtu 8 členů na startovní čáru. Na zemi budou roztaženy do kruhu a spojeny 4 hadice 

C 52 o délce 10 m.  První člen družstva vyběhne po odstartování ve směru hodinových ručiček a má za úkol 
rozpojit všechny čtyři spojky, přičemž obíhá hadice vně kruhu. Po oběhnutí kola předá štafetu dotykem ruky 

dalšímu členu družstva.  Ten oběhne hadicové kolo a všechny půlspojky spojí. Tímto způsobem pokračují i 

ostatní členové družstva. 

Hodnocení hadicového kola: měří se dosažený čas od odstartování rozhodčím 1. člena družstva po pro-

běhnutí cílové čáry 8. členem družstva. 

         Trestné body: nerozpojení půlspojek na dva zuby, nespojení půlspojek na dva zuby, šlápnutí do kruhu za 
hadici, běhání po hadici vždy po 10 sec. za každý případ 

            

 Startovné:  Na oslavu startovné nevybíráme, dary oslavenci vítány!!! 
 

PŘIHLÁŠENÍ   K SOUTĚŽI   LASKAVĚ   PROVEĎTE   DO  1. KVĚTNA 2014 

Adresa:  Petr Zborník, Zapečská 10, 503 51 Chlumec nad Cidlinou tel.:774151125 

       e-mail:   petr.zbornik@seznam.cz www.mhchlumec.webnode.cz 

 

Srdečně zvou pořadatelé 
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