
 

 

 Hasičská liga - SVÉSEDLICE 

 
Místo konání: Svésedlice - sportovní plocha 

 

Termín:  24.5.2014 

 

Program:  do 10:30  - příjezd soutěžních družstev 

   10:30 - 11:00 - prezentace soutěžních družstev 

   11:00   - nástup a zahájení soutěže 

   od 12:00  - výdej obědů 

   16:00   - předpokládané ukončení soutěže 

   (Akce se koná za každého počasí) 

Soutěžící: soutěž je pro 4členná družstva 

  mladší – do 11 let (závodník nesmí mít v den soutěže 12 let) 

  starší – do 15 let (závodník nesmí mít v den soutěže 16 let) 

 

Disciplíny: 1. Hadicová štafeta 

  2. Překážková štafeta 

  Pro dospělý doprovod bude připravená nepovinná disciplína. 

 

Ceny: 1.-3.místo v obou kategoriích - medaile pro závodníky 

  všechna umístění - diplom a věcné ceny 

 

Občerstvení:  zajištěno 

 

 

 

 

 

www.sdhsvesedlice.cz 

www.hasicihistorieabudoucnost.webnode.cz 



Pravidla soutěží - Svésedlice 

Povinnosti účastníků 

Soutěže jsou pro 4členná družstva. 

kategorie: - mladší – do 11 let (závodník nesmí mít v den soutěže 12 let) 

  - starší – do 15 let (závodník nesmí mít v den soutěže 16 let) 

oděv:  - sportovní 

  - kalhoty dlouhé po kotníky 

  - tričko dlouhý rukáv 

  - boty sportovní, turfy povoleny, NE tretry ani kopačky 

  - přilby 

Přihlašování do soutěže 

Do soutěže je nutné se přihlásit do 10.5.2014. Přihlašování probíhá přes webový 

formulář na stránce www.sdhsvesedlice.cz 

V případě komplikací můžete registrovat na tel. 778 412 797. 

 

Disciplíny a hodnocení 

1. Hadicová štafeta 

2. Překážková štafeta 

 

Družstva podle dosažených časů a trestných sekund obdrží body za umístění 

v disciplínách. Celkové umístění bude podle součtu bodů z obou disciplín. Družstvo 

s nejnižším součtem bodů vyhrává. Při shodě bodů rozhoduje lepší umístění v 

překážkové štafetě. 

 

 

 

1. Hadicová štafeta 

 

překážky a nářadí (dodá pořadatel): 

 - překážka - mladší - břevno 80cm vysoké            

          - starší - bariéra 150cm vysoká 

 - kužel 

 - 4x hadice "C" - cca 10m dlouhé 



Průběh disciplíny: 

Všichni soutěžící plní stejný úkol postupně za sebou. Soutěžící vyběhne od startovní 

čáry, překoná překážku, oběhne kužel a na cestě k cílově čáře přeloží a smotá jednu 

libovolnou hadici do kotouče a po té s ní proběhne cílem. Disciplína končí po 

proběhnutí posledního závodníka cílem. V cíli rozhodčí kontroluje správnost smotání 

hadice. 

starty: - 1.závodník na pokyn startéra 

  - ostatní po proběhnutí předchozího závodníka cílem 

překážka: - překonání nesmí být skokem plavmo 

  - kolena závodníka musí projít nad překážkou 

hadice: - při překládání hadice musí být půlspojka položena, nikoli hozena 

  - nesmí být vícekrát překládána 

  - musí být smotána před dosažením cíle 

  - rozpadne-li se kotouč před dosažením cíle, lze hadici opět smotat 

5 trestných sekund: - předčasné vyběhnutí závodníka 

    - nesprávné překonání překážky 

    - hození půlspojky (za každý případ) 

neplatný pokus: - 2 chybné starty 1. závodníka 

   - přeložení více hadic jedním závodníkem 

 

Schéma disciplíny 
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2. Překážková štafeta  

 

Průběh disciplíny: 

Po odstartování 1. závodník přeběhne kladinu a předá štafetu 2. závodníkovi. Ten 

vyběhne, proběhne tunelem a předá 3. závodníkovi. 3. závodník vyběhne, přeskočí 

vodní příkop, uchopí hasicí přístroj a umístí jej na podložku tak, aby stál. Poté předá 

štafetu 4. závodníkovi. 

4.závodník vyběhne, 1. překážku překoná, 2. překážku podleze, 3. překážku překoná 

a doběhne se štafetou do cíle. 

 

starty: - 1.závodník na pokyn startéra 

 - ostatní po převzetí štafety 

předávky: - štafeta musí být předána v předávkovém území 

 - upadne-li štafeta při předávce, musí ji zvednout předávající a opět 

   předat v předávkovém území za čárou 

kladina: - při sbíhání se závodník musí min. 1x došlápnout na seběhové hraně  

vod. příkop: - při přeskakování se závodník nesmí dotknou příkopu 

hasičák: - musí stát na podložce do ukončení předávky 

břevno: - překonání nesmí být skokem plavmo 

 - kolena závodníka musí projít nad překážkou 

podlez: - při podlézání nesmí laťku shodit 

 - při shození se může opravit, laťku vrátí zpět a znovu podleze 

10 trestných sekund: - chybná předávka 

   - chybné překonání překážky 

   - hasičák spadne před dokončením předávky 

   - proběhne-li závodník cílem bez štafety 

neplatný pokus: - 2 chybné starty 1. závodníka 

  - přeskočí-li břevno plavmo 

  - vynechá-li či oběhne překážku 

 

překážky a nářadí (dodá pořadatel): 

 - štafetový kolík (dále štafeta) 

 - 1.úsek = kladina - v-80cm,d-4m,š-18cm , 2x náběh d-2m,š-25cm 

 - 2.úsek = tunel - 60x80x600cm 

 - 3.úsek = vodní příkop - mladší - 2x1m 

            - starší - 2x1,5m 

     = podložka 

     = prázdný hasící přístroj 

 - 4.úsek = 2x břevno 80cm vysoké 

     = podlez 80cm vysoký 



Schéma disciplíny 
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Doplňková disciplína pro doprovod (od 18 let) 

 

Hasičský pětiboj 

- zásahový kabát, rukavice, dýchací přístroj, hasičský opasek 

1. úsek – natažení 2ks hadic „B“ 

2. úsek – střídavě 2x15 úderů na hammerboxu (ženy 2x10) 

3. úsek – vylézt na lešení a vytáhnout hadici „B“ v kotouči 

4. úsek – podlézt překážku 

5. úsek – přenášení kanystrů s vodou (10L) 

Závodník uchopí na startu proudnice a rozvine hadice za čáru. Po té u hammerboxu 

udeří kladivem střídavě nahoru a dolů 2x15 (nebo 2x10) úderů. Přesune se k lešení, 

kde se připojí na záchytný systém a vystoupí na lešení a provede vytažení hadice 

v kotouči. Po vytažení sleze z lešení, dole se odpojí a podleze překážku. Uchopí dva 

kanystry, oběhne kužel a vrátí kanystry zpět na místo. Pak doběhne do cíle. 
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