
 

       ORGANIZAČNÉ  POKYNY  PRE  JESENNÚ  SÚŤAŽ  MH  r. 2022 

 
Podmienky  účasti : 

Komisia mládeže ÚzO DPO SR Spišská Nová Ves/Gelnica v spolupráci s DHZ Letanovce 

organizuje jesennú súťaž mladých hasičov pre 5 členné hliadky, ktoré  reprezentujú  

dobrovoľný  hasičský  zbor alebo  základnú  školu. Vo  veku  8 – 16 rokov je odporúčaná 

činnosť v disciplínach Požiarny útok s vodou, Štafeta hasičských dvojíc, Štafeta 5 x 30 m                   

a Uzlová štafeta. Taktiež sa odporúča práca s prípravkou t.j. mladšími ako 8 rokov 

v disciplínach Štafetový beh s prekážkami, Útok s ručnou striekačkou, Štafeta požiarnych 

dvojíc. (Podľa metodiky pre prácu s prípravkou na stránke DPO SR). V týchto disciplínach 

a kategóriách sa uskutoční previerka MH. Previerka prebehne samostatných zmeraním časov 

súťažných družstiev MH. Termín previerky je stanovený na 9. 10. 2022. 

Kategórie : Prípravka – deti to 8 rokov, Mladší – deti do 12 rokov, Starší - deti do 16 rokov. 

V roku  2022  nesmie  dovŕšiť  17  rokov.   Vek  detí  sa  počíta  ku  dňu  previerky.   

 

Disciplíny : 1. Požiarny  útok  s vodou 

         2. Štafeta  hasičských  dvojíc 

                     3. Štafeta  5 x 30m 

                     4. Uzlová  štafeta 

 

1.POŽIARNY  ÚTOK  S VODOU 

Súťaží  5-členné  družstvo + dospelý  strojník = zabezpečí  organizátor. Na  základni  2 x 2m  je  

uložené  náradie : hadica  C 52 - 2ks  o dĺžke  20m, hadica  B 75 – 1ks  o dĺžke  20m, 

rozdeľovač, 2 ks  prúdnic, 2 ks  kľúče, nasávací  kôš. Nasávacia  hadica /dodá  organizátor/  

o dĺžke  2,5m  je  naskrutkovaná  na  stroj PS 12, ktorý  obsluhuje  dospelý  strojník /môže  

pomôcť  malým  deťom  dvihnúť  nasávaciu  hadicu  do  nádrže/. Vykonanie  disciplíny – 

jeden  člen  hliadky  naskrutkuje  nasávací  kôš  na  nasávaciu  hadicu  a  ponorí  ho  do  

nádrže  s vodou. Ďalší  štyria  členovia  hliadky  vykonajú  útočné  vedenie – ľubovoľne – 

„HURÁ  systém“. Pokus je ukončený zostreknutím sklápacieho terča. 

Pokus  je  neplatný : a/ ak  nie  je  nasávací  kôš  naskrutkovaný  na  nasávaciu  hadicu  pred  

vložením  do  vodného  zdroja  a  po  ukončení  PÚ  pri  vybraní    prívodného  vedenia  

z vodného  zdroja  odpadne 

b/ ak  ktorýkoľvek  člen  hliadky    prešliapne  nástrekovú  čiaru 

c/  nezhodenie  terčov 

Pri  plnení  disciplíny  súťažiaci  musia  mať  prilby. 

V prípade  neplatného  pokusu  sa  do  celkového  hodnotenia  započíta  60  trestných  bodov 

 

2.ŠTAFETA  HASIČSKÝCH  DVOJÍC  

Na  štartovnú  čiaru  nastúpi  štvorčlenné  družstvo  v dvojstupe a veliteľ, ktorý  stojí  vľavo. 

Na  signál  štartéra  vybieha  veliteľ, obehne  métu a vráti  sa  za štartovnú  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  nadstavcu. Jeden  z nich  rozvinie  stočenú  hadicu  tak, aby  

dopadla  za hydrantový  nadstavec a jednu  polospojku  podá /nesmie  ju  hodiť/ druhému  

súťažiacemu, ktorý  drží  prúdnicu. Potom  pripojí  druhú  polospojku  na hydrantový  

nadstavec. 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  spoj  

hadice a prúdnice  ležal  minimálne  na vyznačenej  čiare, alebo  za ňou. Náradie  musí  byť  

napojené  na obidva  ozuby. Obaja  súťažiaci  obehnú  métu a vrátia  sa  za  štartovnú  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  nadstavca. Druhý  člen  bez  pomoci  prvého člena  musí  stočiť  hadicu  do  

dosiahnutia  úrovne  nadstavca. Hadica  musí  byť  stočená  tak, aby  ani  jeden  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 nadstavcu. Pri  

prekladaní  hadice  nesmie  prvý  člen  druhému  žiadnym  spôsobom  pomáhať, 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 

štartovnú  čiaru. Pokus  končí  prebehnutím posledného  člena  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  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 nadstavca  

pohybovať  tak, aby  ich  mal  vždy  po pravej  ruke.  

Za 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  nadstavca a musí  sa  otočiť, 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  nadstavca, musí  ju  

súťažiaci  stočiť  a až  potom  môže  pokračovať  v činnosti. Platí  to  aj  pri ceste  so  stočenou  

hadicou  od  nadstavca  do  cieľa. 

HODNOTENIE – 5 trestných  sekúnd  za  nesprávnu  prácu, za  chodenie  po  nesprávnej  

strane  hadicového  vedenia /každý  prípad/, hodenie  hadice  alebo  prúdnice, neobehnutie  

méty, predčasné  vybehnutie  každého  člena   

 

3.ŠTAFETA  5 x 30m – vykoná  sa  člnkovito  proti  sebe /CIK-CAK/ : 

Prvý  úsek – 2 x hadica  C 52 

Druhý  úsek  - prenos  hadice  na podložku /hadica  nesmie  presahovať  podložku/ 

Tretí  úsek – prekážka =podlez – stojany  s latkou  vo výške 0,8m-   súťažiaci  musí  podbehnúť  

pod latkou  bez toho, aby  ju  zhodil, ak  latka  spadne  z podstavca, tak  je  možné  ju  položiť  

späť  na stojan  a latku  znovu  podbehnúť 

Štvrtý  úsek – hasiaci  prístroj 



Piaty  úsek – 2ks  hadíc  C52  a rozdeľovač  sú  umiestnené  na  značke  20m. Súťažiaci 

ľubovoľným  spôsobom  spojí  hadice, napojí  na  rozdeľovač, cieľovú  čiaru  musí  prejsť  

s napojenou  prúdnicou. 

Hodnotenie : 5 trestných  sekúnd  za nesplnenie  úlohy, za nesprávne  prekonanú  prekážku, 

za spadnutý  hasiaci  prístroj, za  nespojenie  náradia, za  nesprávne  spojenie  náradia, za  

nesprávnu  odovzdávku. 

 

4.UZLOVÁ  ŠTAFETA 

Každý  člen  hliadky  si  vylosuje  jeden  uzol  a postaví  sa  na príslušné  stanovisko, kde  sú  

vyobrazené  uzly. Na povel štartéra začína viazať uzol prvý člen  hliadky, pokračujú  postupne  

za sebou 

   STOJAN  S UZLAMI 

- lodná  slučka, plochá  spojka, tesársky  uzol, skracovačka, úväz  na  prúdnici 

 

   ............................................................. 

                             2 m 

     .............................................................    štartovná  čiara 

               1       2       3       4       5               - členovia  hliadky 

 

HODNOTENIE – za každý  chybne  uviazaný  uzol, za predčasné  vyštartovanie, za rozprávanie  

5 trestných  bodov, za pomoc  iným  členom  hliadky  10 trestných  bodov, za odmietnutie  

uviazania  uzla  20 trestných  bodov 

 

CELKOVÉ  HODNOTENIE :  

Vyhodnotením  je  súčet  dosiahnutých  výsledných  časov  štyroch  disciplín. Víťazí  hliadka  

s dosiahnutým  najnižším  súčtom  v jednotlivých  kategóriách. 

   

 


