
DHZ Spišské Podhradie, MsÚ Spišské Podhradie a ÚzODPO Levoča     ,

Vás pozývajú na: 

     9. Ročník súťaže mladých hasičov  o „Putovný pohár primátora
mesta Spišské Podhradie“

Dátum súťaže: 6.10.2019 (nedeľa) o 9:00 hod.

Miesto súťaže: areál ZŠ, Školská 3, Spišské Podhradie

Kategórie: chlapci, alebo zmiešané kolektívy a dievčatá od 8 do 16 rokov. Kolektív tvorí 5 členov. Vek 
súťažiacich sa počíta a overuje k dňu súťaže, pričom súťažiaci nesmie v roku súťaže dovŕšiť 17 rokov.

Prihlášky: telefonicky 0918/918417(Ján Galarovič), alebo e-mailom na: jan.galarovic@azet.sk , do 4.10.2019.
Každý DHZ môže prihlásiť viac kolektívov. Viac info  na facebooku v skupine DHZ Spišské Podhradie. 

Štartovné:  4 €, za každý kolektív MH – platí sa pri prezentácii.

Prezentácia: Min. 15 minút pred otvorením súťaže s vyplnenou prihláškou. Pri vstupnej kontrole sa každý 
člen musí preukázať platným preukazom MH s fotografiou a preukazom poistenca (stačí fotokópia). V prípade 
nepredloženia oboch preukazov bude členovi započítaný max. vek t.j. 16 rokov. Kolektív nebude pripustený na
štart ak bude pri štartujúcom pochybnosť o veku 15 rokov. Súťažiaci smie štartovať iba za jeden kolektív. 
Štartovné čísla sa budú prideľovať pri prezentácii!

Ustrojenie súťažiacich : rovnošata alebo športové oblečenie / podľa možnosti jednotné/ presahujúce lakte 
a kolená. Obuv pracovná alebo športová. Nie sú povolené kopačky  a atletické tretry.

Stravovanie a občerstvenie: v prípade záujmu je stravné 1.20€ na osobu a strava sa objednáva pri 
prihlasovaní kolektívov, najneskôr však do 5.10.2018. Občerstvenie v priebehu súťaže bude zabezpečené 
v mieste konania, hradí si každý sám.

Zdravotná služba: bude zabezpečená organizátorom

Časový harmonogram súťaže:  8:30 – 9:15       prezentácia kolektívov                                                           
9:15 – 9:30       porada rozhodcov, pokyny vedúcim družstiev                            
9:30                  otvorenie súťaže a plnenie disciplín            
Vyhlásenie výsledkov 20 min. po ukončení plnenia disciplín.

Disciplíny: Štafeta 5x30m vedľa seba , Uzlová štafeta, Štafeta hasičských dvojíc (všetky na asfalte).

Plnenie disciplín:

1.      Štafeta 5x30m –  Použijú sa primerane  Pravidlá pre celoštátnu hru Plameň pre štafetový beh na 400 m     
s prekážkami s týmito zmenami a doplnkami: ako štafetový kolík slúži prúdnica položená na štartovej čiare 
prvého súťažiaceho, polospojkou otočenou k súťažiacemu. Súťažiaci na štarte môže mať prúdnicu /štafetu/ v ruke 
resp. za opaskom. Náradie je uložené v strede dráh. Šírka bežeckej dráhy musí byť najmenej 1,2 m. Dráhy sú 
vedľa seba, odovzdávky v protismere. Smer behu je riešený tak, aby sled dráh bol po ľavej strane prvého 
súťažiaceho. Náradie na všetkých úsekoch sa nesmie navzájom dotýkať. Hadica nesmie slúžiť ako podložka pod 
polospojku, alebo pod iné náradie. Na 1.  úseku medzi zubami polospojok musí byť min. medzera na kontrolnú 
šablónu. Odovzdávacie a preberacie územie je vždy za štartovou čiarou. Štafetová prúdnica musí byť odovzdaná 
za čiarou príslušného úseku. Preberajúci nesmie vstúpiť do dráhy, ak nemá jednoznačne sám štafetový kolík v 
ruke. Ak kolík spadne pri preberaní a obaja sa ho dotkli, môže ho zdvihnúť ktorýkoľvek. Poradie úsekov :1.úsek -
súťažiaci spojí dve ľubovoľne uložené hadice C, 2. úsek – súťažiaci vezme postavenú dvojito zvinutú hadicu C 
(dĺžka 15m) s nosičom  ( spojky v smere behu) a uloží ju na podložku  o rozmeroch 0,8 m x 0,8 m  vzdialenú 5 m, 
3. úsek - súťažiaci prevezme štafetu pred prekážkou ( 2 stojany na ktorých vo výške 0,8 m leží latka) a podbehne 
pod latku, 4. úsek - súťažiaci prenesie prenosný hasiaci prístroj  k podložke o rozmeroch 0,8 m x 0,8 m, 
vzdialenej 5 m v smere behu  na ktorú prístroj postaví, 5. úsek – súťažiaci v ľubovoľnom poradí spojí postavené 
dve zvinuté hadice C, pripojí polospojku k rozdeľovaču postaveného v smere behu a hadice roztiahne (polospojky 
sú neodvinuté, voľne preložené v smere behu cez hadice a nesmú sa dotýkať zeme).  Prúdnicu spojí s druhým 
koncom hadice C a prebehne cieľom, kde prúdnicu položí na zem. Súťažiaci pri prebehnutí cieľom musí držať 
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prúdnicu tak, aby bolo jednoznačne určené, či je správne napojená. Nesmie byť držaná za polospojky, alebo 
jednou rukou za prúdnicu a druhou za hadicu  (štafetový beh na 400 m – deviaty úsek). 

2.      Uzlová štafeta – viažu sa uzly z ľava do prava, v nasledovnom poradí skracovačka, tesársky uzol, plochá spojka, 
lodná slučka a úväz na prúdnici. Štartová čiara je 2m od stojana. Uzly si štartujúci žrebujú. Všetky uzly musia byť
uviazané tak, ako sú vyobrazené na obrázkoch v platných Pravidlách pre celoštátnu hru Plameň. Skracovačka je 
funkčná vtedy, keď pri zatiahnutí za voľné konce nedôjde k rozviazaniu uzla. Lodný uzol, plochá spojka a 
tesársky uzol sú funkčné vtedy, keď sú uviazané tak, ako sú vyobrazené. Na tesárskom uzle musia byť min. tri 
celé otočky lana. Pri úväze na prúdnici slučka na konci môže byť vzdialená max. 15cm od výstreku prúdnice. 
Nezáleží na ktorú stranu je táto slučka otočená. Pri zdvihnutí prúdnice za lano sa nesmú slučky rozpadnúť. Oko 
vytvorené lanom na hadici je za polospojkou vo vzdialenosti max. 15cm od spoja polospojok. Vrecko s koncom 
lana musí byť na strane prúdnice. Tesársky uzol, lodný uzol a plochá spojka sa viažu okolo brvna stojana

3.      Štafeta hasičských dvojíc – Na signál štartéra vybieha veliteľ, obehne métu a vráti sa za štartovú čiaru. Pri 
obiehaní méty sa jej ani jeden zo štartujúcich nesmie dotknúť akoukoľvek časťou tela a nesmie ju obehnúť tzv. 
úkrokom, čiže v žiadnom okamihu nesmie mať métu po ľavej ruke.
Po dobehnutí veliteľa do cieľa sa z prvej dvojice každý vyzbrojí jedným náradím a dobehne k hydrantovému 
nástavcu. Jeden súťažiaci rozvinie stočenú hadicu tak, aby dopadla za hydrantový nástavec a jednu polospojku 
podá (nesmie ju hodiť) až za úrovňou nástavca druhému súťažiacemu, ktorý drží prúdnicu. Potom pripojí 
druhú polospojku na hydrantový nástavec. Nie je chybou ak polospojka pri podávaní neúmyselne vypadne z 
ruky. Druhý súťažiaci v ľubovoľnom poradí rozloží hadicu, napojí prúdnicu a položí ju tak aby ležala 
minimálne na vyznačenej čiare, alebo za ňou. Náradie musí byť napojené na obidva ozuby. Obaja súťažiaci 
obehnú métu a vrátia sa za štartovú čiaru. Po prebehnutí cieľa oboma súťažiacimi, vybieha druhá dvojica. 
Obehne métu a pri ceste späť prvý člen v ľubovoľnom poradí odpojí prúdnicu, preloží jeden koniec hadice, 
druhý koniec odpojí od nástavca. Druhý člen bez pomoci prvého člena musí stočiť hadicu do dosiahnutia 
úrovne nástavca. Hadica musí byť stočená tak, aby ani jede koniec nebol dlhší ako priemer stočenej hadice. 
Zvinutá hadica nesmie mať pretočenie (polobrátku) a na začiatku dvojité preloženie Vnútorným stredom 
stočenej hadice nesmie prejsť polospojka hadice C. Druhý člen, ktorý stáča hadicu, môže hadicu chytiť a začať
ju stáčať až po preložení hadice, keď má obe polospojky pred sebou v smere k nástavcu. Pri prekladaní hadice 
nesmie prvý člen druhému žiadnym spôsobom pomáhať, nesmie prevliekať a prehadzovať hadicu pod 
akoukoľvek časťou tela, alebo podbiehať člena. Preloženú hadicu nesmie držať, alebo rovnať, iba ak hadicu 
rovná počas prekladania hadice. Považuje sa to za nesprávnu prácu. Po skončení činnosti sa obaja s náradím 
vrátia za štartovú čiaru. Pokus končí prebehnutím posledného štartujúceho cieľom. Náradie sa v cieli nehádže. 
Ak súťažiacemu po prebehnutí cieľom hadica spadne a rozvinie sa, čiže nie je možné skontrolovať jej zvinutie,
považuje sa to za nezvinutie rozpadnutej hadice. Stočená hadica v cieli musí mať celistvý tvar. Opustiť priestor
štartu môže družstvo až na pokyn rozhodcu po kontrole správneho stočenia hadice. Každý člen musí obehnúť 
métu a musí sa pozdĺž hadicového vedenia, méty a nástavca pohybovať tak, aby ich mal vždy po pravej ruke. 
Chodenie po nesprávnej strane vedenia sa považuje:- ak súťažiaci preskočí neúplne rozvinutú hadicu,  - ak 
aspoň jednou nohou prekročí rozvinutú hadicu, - ak zabudne odpojiť hadicu od nástavca a musí sa otočiť a 
vrátiť späť aby ju odpojil. Šliapnutie na hadicu sa nepovažuje za chybu. Keď sa pri ceste od štartu k méte 
rozpadne stočená hadica pred dosiahnutím úrovne hydrantového nástavca, musí ju súťažiaci stočiť a až potom 
môže pokračovať v činnosti. Platí to aj pri ceste so stočenou hadicou od nástavca do cieľa.

Trestné body: 5 trestných bodov -  za nesprávne splnenie disciplíny, nesprávne uviazaný uzol, predčasné vybehnutie 
pri odvzdávke, za vybočenie z trate, beh po nesprávnej strane hadicového vedenia.                          

                        10 trestných bodov – za odmietnutie vykonania disciplíny.
Za nešportové správanie môže byť kolektív vylúčený zo súťaže!

MTZ: náradie a výzbroj zabezpečí organizátor. V prípade nepriaznivého počasia organizačný štáb súťaže môže pred 
začiatkom súťaže upraviť jednotlivé disciplíny. Na štafete 5x30m kolektív môže použiť vlastnú štafetovú prúdnicu
a na 5. úseku vlastné hadice a rozdeľovač. Na štafete dvojíc vlastnú hadicu a prúdnicu. Na všetkých polospojkách 
musí byť tesnenie tak, aby deťom nerobilo problém ich spájanie a odpájanie.

Protesty: podľa pravidiel hry Plameň platných od 1.1.2010 s vkladom 3€

Celkové hodnotenie: jeden trestný bod je jedna sekunda. Výhodové body za vek sa odpočítavajú 1-krát z celkového 
dosiahnutého času pre 5 členov kolektívu podľa tabuľky na prihláške. Pri rovnosti súčtu bodov rozhoduje lepší čas
v štafete 5x30m, následne v štafete hasičských dvojíc a uzlovej štafete.

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!       Bc. Ján Galarovič                                 

Predseda DHZ Spišské Podhradie


