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Zimní halová soutěž mladých hasičů 

    O Pohár starosty obce       

„Raškovický Rašák“ 

 

Datum konání:     sobota  11. února 2023 

Místo konání:     Víceúčelová sportovní hala v Raškovicích, č. p. 18, okr. F-M  

 

Disciplíny:    1. - štafeta 4x60m, člunkově s otočkou 

                       2. - hasičská zručnost (zapojení všech spojů na základně p.ú.) 

Kategorie:   Přípravka - čtyřčlenná družstva - smíšená (roč. 2017 a ml.) 

                          Nejmladší žáci - čtyřčlenná družstva – smíšená (roč. 2014 a ml.) 

                          Mladší žáci - čtyřčlenná družstva – smíšená (roč. 2012 a ml.) 

                          Starší žáci - čtyřčlenná družstva – smíšená (roč. 2010 a ml.) 

                          Nejstarší žáci - čtyřčlenná družstva – smíšená (roč.2008 a ml.) 

                          Dorostenky - dvoučlenná družstva (roč. 2005 – 2008) 

                          Dorostenci -  dvoučlenná družstva (roč. 2005 – 2008) 

                          Dorost smíšený - dvoučlenná družstva (roč. 2005 – 2008) 

                          Junioři- (muž,muž- žena,žena- muž,žena)- dvoučlenná družstva (r.2000-2008) 

 

          Přihlášený závodník může soutěžit pouze jednou a v jedné kategorii obou disciplín. 
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Časový rozvrh:    Prezence:     Od 7:30 hod.                                                                                   

do 8:30 hod. přípravka, nejmladší a mladší žáci. Do 10:30 hod. starší a nejstarší žáci.  

    Do 13:00 hod. dorost a junioři.   Možnost kontroly členských průkazů!                 

 Průběh soutěže:         plnění disciplíny has. zručnost bude probíhat již od 7:30 hod., volný 

trénink od 7:30 hod., pak 20 min. před kategoriemi st. žáci a dorost. Slavnostní nástup 

v 8:30 hod., v 9:00 hod. zahájení soutěže přípravka, nejml. a ml. žáci obě kola. Následují st. 

a nejst. žáci obě kola a nakonec dorostenci a junioři obě kola. Vyhlášení bude provedeno 

v nejbližší možné době po odběhnutí jednotlivých kategorií. 

Startovné:          

 70.-  Kč za závodníka – buďto zaplacené předem na účet: 155814340/0300 - do poznámek 

název SDH. Pokud se družstvo nedostaví, startovné se nevrací. Nebo hotově při prezenci. 

Přihlašování: 

      Na http://pozarnisport.hasicovo.cz/races/152  Požadavky ohledně stravy, ubytování, či 

jiné dotazy mailem na Rostislav.svrcek@seznam.cz, další informace na stránkách 

www.raskovice.cz v sekci: hasiči -> mladí hasiči -> halová soutěž 

    Po naplnění kapacity 450. závodníků se přihlašování uzavírá!  Max. 30 závodníků za SDH.      

Strava: 

Občerstvení v prostorách haly. Po domluvě možnost oběda. 

->  Soutěž je zaměřena na propagaci činnosti mladých hasičů, proto Vás žádáme o 

ustrojenost, chování odpovídající významu akce a dodržování pravidel FAIR PLAY. 

Účastníci včetně doprovodu a diváků jsou povinni respektovat provozní řád sportovního 

zařízení a řídit se pokyny pořadatelů! 

->  Vstup na plochu haly pouze ve sportovní sálové obuvi pro všechny účastníky, včetně 

vedoucích  a rozhodčích! 

Velitel soutěže:  Rostislav Švrček, tel. 724 156 030  ( jakékoli dotazy ) 

Velitel disciplíny:  štafeta 4x60m:  Aleš Filipčík, tel. 777 249 534  (přihlašování na hasičovo) 

Velitel disciplíny:  hasičská zručnost:  Lenka Guziurová 

Hlavní rozhodčí:  Vítězslav Čarvaš 

http://pozarnisport.hasicovo.cz/races/152
mailto:Rostislav.svrcek@seznam.cz
http://www.raskovice.cz/
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Provedení disciplíny – štafeta 4 x 60 m s překážkami 

Štafeta je sestavena člunkově, jsou připraveny dvě dráhy (zrcadlově). 

Na prvním úseku jsou příčná břevna s výplní, výška 70 cm (přípravka 30 cm). 

Na druhém úseku jsou PHP – prázdný 6 kg, (přípravka 1,5kg), podložka 60x60cm.  

Na třetím úseku jsou kladiny - 80 cm x 4 m pro všechny kategorie (přípravka 20 cm x 2 m). 

Na čtvrtém úseku jsou postavené cvičné hadice a rozdělovač – nejmladší a mladší žáci hadice DIN 10 m, 

starší žáci hadice DIN nebo ROTT 10 m, dorost hadice ROTT nebo DIN 10m, nebo 20m, přípravka hadice 

D25 nebo C, 10m. Přípravka má hadice u rozdělovače. 

Každé družstvo má dva pokusy. 

 Na pokyn rozhodčího rozmístí vedoucí družstva soutěžící na začátek jednotlivých úseků. 

- První člen se vybaví proudnicí. 

- Po signálu startéra první člen překoná příčné břevno, oběhne metu a předá proudnici druhému. 

- Druhý člen po převzetí proudnice běží k metě, kterou oběhne, cestou zpět přenese PHP a postaví jej 

tak, aby do předávky nespadl, předá proudnici třetímu. 

- Třetí člen po převzetí proudnice přeběhne kladinu, oběhne metu a předá proudnici čtvrtému. 

- Čtvrtý člen po převzetí proudnice běží k metě, kterou oběhne, cestou zpět napojí hadice do sebe, 

jednu spojku na rozdělovač, a s viditelně napojenou proudnicí, probíhá cílem. 

- Po ukončení pokusu se hadice a proudnice rozpojují až na pokyn rozhodčího! 

- Při obíháni mety se závodník nesmí dotýkat kužele! 

Volné dráhy (bez překážek) jsou společné pro předávajícího i přebírajícího. Je libovolné, jestli se v této 

dráze budou míjet vlevo, či vpravo (při předávce se mohou překřížit). 

V kategorii dorostu běží první člen první a třetí úsek. Druhý člen běží druhý a čtvrtý úsek. 

Proudnice se nesmí přenášet v ústech. Čas na přípravu ke startu je 2 minuty. 

Materiální zabezpečení: 

Ochranná přilba, sálová obuv, sportovní oblečení nebo stejnokroj překrývající lokty a kolena (u dorostu 

možný krátký rukáv), opasek libovolně. Rozdělovač, hadice a proudnice vlastní (D 25 pro přípravku 

k zapůjčení), ostatní materiál dodá pořadatel. Povrch palubovka/koberec. Časomíra elektronická. 
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Hodnocení disciplíny: 

Vyhrává nejrychlejší čas. Dosažený čas ve štafetě se započítává i do seriálu soutěží Zimního halového 

kvarteta. 

Neplatný pokus se udílí za nedokončení disciplíny, za nepřekonání břevna (s proudnicí), nesprávně 

přenesený PHP, při nesprávném překonání kladiny - seskočení před čárou seběhu (může se vrátit a kladinu 

přeběhnout znova a správně), při nezapojení, špatném zapojení (na jeden zub) nebo předčasném rozpojení 

hadicového vedení. Za neproběhnutí nebo nesprávné proběhnutí (držení proudnice a hadice) cílem. Za 

špatnou předávku (při upadnutí předávky zvedá předávající), předčasné vyběhnutí přebírajícího (Záleží na 

poloze nohou. Přebírající nesmí překročit čáru dříve, než bude mít obě nohy za čárou předávající. Pokud 

bude mít první člen dva předčasné starty.  

Při nenastoupení na disciplínu se do celkového hodnocení soutěže započítají body za umístění na 

posledním místě, za neplatný pokus body za předposlední místo. 
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Provedení disciplíny - Hasičská zručnost 

 

Je připravena základna (koberec 2x2m) pro požární útok. Na ní požární stříkačka PPS 12, 2x hadice B 10m, 

4x hadice C 10m, 2x proudnice, 1x rozdělovač, 1x savice 1,5m, 1x sací koš.  

První závodník si připraví základnu:  

 Rozpojí si všechny spoje, vzdálenost koncovek je min. taková, aby mezi zuby prošel list papíru.  

Závodníkovi můžou s přípravou pomáhat max. zbylí tři členové družstva a 2 vedoucí. Hadice jsou společné a 

připravené v poloze jako na obrázku. Savice, sací koš, případně savicový nástavec může být vlastní. Savice a 

koš musí být kdekoli na základně. Mladší žáci mají savici našroubovanou na stroji a zapojují pouze koš. 

Přípravka má savici navíc podloženou do vodorovné polohy. Startovní/cílová čára je 2 metry od základny. 

Na cílové čáře je umístěn spínač časomíry. Čas na přípravu jsou 2 minuty. 

  Po signálu startéra vybíhá závodník k základně, zapojí všechny spoje a vrací se zpátky k startovní/cílové 

čáře, kde zmáčknutím spínače časomíry zastavuje čas. Poté rozhodčí zkontroluje, zda jsou spoje řádně 

zapojené- hadice pohledem, savicové vedení potažením za koš. Za každý nezapojený, nebo nesprávně 

zapojený spoj (na jeden zub, rozpadnutí savicového vedení) se závodníkovi k dosaženému času přičítá 10 

trestných vteřin. Za předčasné vyběhnutí 5 trestných vteřin. Další členové družstva, včetně doprovodu mají 

zakázáno soutěžícímu radit! (např. že má špatně zapojený spoj). 

 Postupně následují zbylí 3 členové družstva (zbylý jeden u dorostu). 

Družstvo přípravky vybíhá k základně společně, zapojí všechny spoje a vrací se zpátky za cílovou čáru. 

Vedoucí můžou slovně radit. Po proběhnutí cílem posledního závodníka zmáčkne spínač časomíry startér. 

Podmínkou je, aby každý závodník zapojil alespoň jeden spoj. Za každý nezapojený spoj se u přípravky 

přičítá k dosaženému času 20 trestných vteřin.  

Materiální zabezpečení: 

  Ochranná přilba, sálová obuv, sportovní oděv nebo stejnokroj překrývající lokty a kolena. Veškerý 

materiál na základně dodá pořadatel.  Savice, sací koš, případně savicový nástavec může být vlastní. Povrch 

palubovka/koberec. Časomíra elektronická. 

Hodnocení disciplíny: 

Dosažené časy závodníků v družstvu se sečtou a vydělí čtyřma (dvěma dorost), tím vyjde výsledný čas. 

Vyhrává družstvo s nejrychlejším časem. Umístění = počet bodů do celkového hodnocení soutěže. Pokud 

družstvo nenastoupí na disciplínu, má body za poslední místo, pokud má neplatný pokus, má body za 

předposlední místo. Neplatný pokus se uděluje za nedokončení disciplíny, za nenastoupení předepsaného 

počtu soutěžících na disciplínu, za nápovědu soutěžícímu (díky které si závodník opraví nesprávně zapojený 

spoj). Za dva předčasné starty závodníka. Trestné vteřiny se k dosaženému času přičítají za nezapojený, 

nebo nesprávně zapojený spoj – 10s za každý případ (přípravka 20s). 
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Celkové vyhodnocení soutěže „Raškovický Rašák“ 

Do celkového hodnocení soutěže se sečtou body za umístění v obou disciplínách (jako ve 

hře Plamen). Nejnižší počet bodů vítězí. V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší umístění 

v hasičské zručnosti. 

Odměny dle obsazení kategorií, poháry a medaile min. za 1. - 3.místo 

Dosažené časy v disciplíně štafeta 4x60m se budou navíc započítávat do „Zimního halového 

kvarteta“ (viz. příloha). 

 

                                      Srdečně zvou pořadatelé :-) 

                SDH Raškovice a SDH Starý Lískovec – Sport 

 

 

                        

 

                  

 

                                  

 

 


