Sbor dobrovolných hasičů Havířov Město
vás srdečně zve na
XXIX. ročník halové pohárové soutěže mladých hasičů
a zároveň
XXVII. ročník neoficiálního mistrovství Čech, Moravy, Slezska a
Slovenska

Pořadatel:
Sbor dobrovolných hasičů Havířov Město

Termín konání:
sobota 17. února 2018

Místo konání:
Městská sportovní hala Havířov, GPS: 49.7833094N, 18.4360547E

Časový harmonogram :
7:15 – 8:00
8:30
9:00
16:00

prezence družstev (vestibul hlavního vchodu)
slavnostní zahájení
zahájení plnění disciplín
předpokládané ukončení soutěže s předáním cen

Startovné:
200,- Kč za 5-ti členné družstvo na níže uvedený účet (pokud se družstvo nedostaví, startovné se
nevrací)

Dopravu a stravování:
zajistí vysílající SDH (možnost využití bufetu v hale - doklad vystavíme na vyžádání, popř.
Hypermarket Globus)

Ubytování:
bude upřesněno dle počtu přihlášených závodníků (tělocvična + sprchy,WC) , spacák a karimatku
s sebou 50,-kč/os. na noc

Zdravotní služba:
zajistí pořádající SDH

Podmínky účasti:
1. Zaplacené startovné na účet FIO banky ČÚ: 2600946149/2010.
Družstva, která se přihlásí, mají povinnost mít zaplacenou účast do 22. 12. 2017.
Při platbě uveďte přidělený variabilní symbol uvedený v emailu obdrženého po přihlášení.
2. Každé SDH může vyslat max. 2 pětičlenná družstva z každé kategorie, a to z kategorie
mladších žáků (ročník 2007-2011, …) a starších žáků (ročník 2003-2007, …).
Rozdělení věkových kategorií pro sezonu 2017/2018:
https://mladez.dh.cz/images/Dokumenty/mladez/Plamen/Smernice-Plamen-2016/vekove-hranice2017.pdf
3. Platné členské průkazy soutěžících (kontrola při prezenci družstva).
5. Po přihlášení 600 závodníků bez ohledu na kategorie se startovní listina uzavírá.

Výstroj:
jednotná, povinná lehká sportovní obuv (ne s černou podrážkou), přilby.

Technické zabezpečení:
veškeré nářadí k plnění disciplín zajistí pořádající SDH, na disciplíny ŠPD a Štafeta 4 x 40m
možnost vlastních hadic, rozdělovače a proudnic odpovídajících Směrnicím hry Plamen.
V kategorii starších žáků povoleny hadice, proudnice a rozdělovač s koncovkami ROTT.
V disciplíně Uzlová štafeta budou použity jednotné provazy o průměru 10mm, délky 1,7m
(zkracovačka, lodní, plochá spojka) a 3m (tesařský, úvaz na proudnici).

Měření:
Štafeta 4x40m a Uzlová štafeta – elektronické.
Štafeta požárních dvojic – ruční (stopky).

Soutěžní disciplíny:
1. Uzlová štafeta 2. Štafeta požárních dvojic

3. Štafeta 4x40m

Provedení a hodnocení disciplín:
Každá disciplína se hodnotí zvlášť, umístění z disciplín se sčítá a v případě rovnosti bodů rozhoduje
čas dosažený na štafetě 4 x 40m. Více - viz. příloha.

Protesty:
Protest proti porušení propozic a regulérnosti soutěže nebo disciplín, může podat vedoucí družstva
písemně:
a) rozhodčímu disciplíny
- do 10 minut od ukončení pokusu, týká-li se sporná otázka provedení, průběhu nebo hodnoceni
pokusu
- do 10 minut od ukončení disciplíny, týká-li se sporná otázka průběhu disciplíny;
b) hlavnímu rozhodčímu
- před zahájením prvé disciplíny, týká-li se sporná otázka účasti družstva či jednotlivce v soutěži,
- do 10 minut od zveřejnění oficiálních výsledků, jsou-li spornou otázkou tyto výsledky.
Protest se musí bezprostředně týkat vlastního družstva. Není-li protestující spokojen s
rozhodnutím o protestu, může podat písemně až 2 odvolání vždy do 10 minut po převzetí
rozhodnutí:

a) hlavnímu rozhodčímu prostřednictvím rozhodčího disciplíny, který o protestu rozhodl,
b) odvolací komisi, prostřednictvím hlavního rozhodčího, který rozhodl o protestu nebo prvním
odvolání, proti rozhodnutí odvolací komise není možné další odvolání, rozhodnutí je konečné.

Vedení soutěže:
Velitel soutěže:
Hlavní rozhodčí:
Prezence:

Došlík Emanuel ml.
Zdražila Tomáš
Bulavová Jana, Ing.

Žádáme všechny účastníky, aby dodržovali veškeré pokyny uvedené v tomto dokumentu.
Podrobnější informace a případné změny v časovém harmonogramu obdrží vedoucí družstev při
prezenci a na následných poradách. Porušení stanovených podmínek a ostatních závazných
pokynů může být důvodem k vyloučení ze soutěže. Věříme, že se všichni zasadíme o zdárný a
důstojný průběh soutěže.
Při prezenci je možno dodat stručné charakteristiky družstev, které poslouží rozhlasovým
moderátorům na hale při představování jednotlivých družstev.

Dotazy zasílejte na adresu:
sdh-havirov@volny.cz
SDH Havířov Město
Požárnická 17a
736 01 Havířov-Šumbark
+420 723 660 828 starosta SDH Ladislav Kotula
+420 606 343 380 velitel SDH Emanuel Došlík ml.
http://www.sdh-havirov.cz/

Startovní listina bude uzavřena po dosažení počtu 600 přihlášených
závodníků. Termín uhrazení startovného do 22. 12. 2017.

Příloha

PROVEDENÍ DISCIPLÍN
1.Uzlová štafeta :
Každé družstvo může postavit dvě pětičlenné štafety. Počítá se lepší z dosažených časů obou štafet. Na
pokyn rozhodčího nastoupí na startovní čáru, kde si vylosuje každý soutěžící jeden uzel. Soutěžícím
budou provazy nachystány jednotně, a to dle obrázku níže přiloženém. Technické prostředky potřebné
k vázání uzlu tesařského a úvazu na proudnici budou ležet na vyznačených čarách. Závodník si může
zvolit otočení proudnice vlevo či vpravo. Závodníci se seřadí za startovní čáru, která je ve vzdálenosti
3 metry od stojanu. Pořadí vázání uzlů je předem dáno, a to tesařský uzel, zkracovačka, lodní uzel,
plochá spojka, úvaz na proudnici. Na pokyn startéra vybíhá první soutěžící a provede uvázání uzlu a
vrací se zpět za startovní čáru. Poté vybíhá další soutěžící, provede uzel a vrací se zpět. Takto odběhne
všech pět soutěžících. Čas se měří od signálu startéra až do zastavení času el. vypínačem posledním
soutěžícím. Po ukončení pokusu soutěžící setrvají na startovní čáře do té doby, než rozhodčí
zkontroluje správnost provedení uzlů.

Trestné body:
- za každý nesprávný (popř. neprovedený) uzel 15 sekund,
- za předčasný výběh členů ze startovní čáry 15 sekund, výjimkou je první člen (možnost opakovaného
startu, v případě druhého chybného startu u téhož závodníka je pokus štafety hodnocen jako neplatný),
- pomoc i slovní jiným členem hlídky či jiné osoby se hodnotí jako nesprávně uvázaný uzel 15 sekund,
- v případě, že soutěžící opustil prostor cíle bez pokynu rozhodčího (bez provedení kontroly správnosti
provedení uzlů) 15 sekund,
- pro platnost pokusu musí být provedeny minimálně 3 uzly správně, jinak je POKUS NEPLATNÝ.

Příprava provazů před startem

Provedení jednotlivých uzlů:
TESAŘSKÝ UZEL
provádí se na ležící hadici, jedním koncem provazu, druhý konec provazu je jakýmkoliv způsobem
upevněn k tyči uzlového stojanu. Uzel je funkční pokud jsou na něm celé 2 otočky konce lana (při
vázání soutěžící musí alespoň 3x provléci konec lana smyčkou, protože ve skutečnosti první otočení
provazu dává dohromady pouze půl otáčky).

ZKRACOVAČKA
libovolně (na zemi, v ruce apod.), v libovolném úseku provazu.

LODNÍ UZEL
libovolným způsobem na břevně uzlového stojanu.

PLOCHÁ SPOJKA
libovolným způsobem, ale tak, aby spojené lano zůstalo obtočeno kolem břevna stojanu.

ÚVAZ NA PROUDNICI
konec lana je pod půlspojkou hadice a zbytek lana vedoucího do sáčku je u hubice proudnice. Oka
vytvořená na laně kolem spojení hadice a proudnice jsou těsně za oběma půlspojkami. U hadice se
počítá jako správná vzdálenost co nejblíže k půlspojce (hranice je vyznačena čarou na hadici, přičemž
provaz se jí nesmí dotýkat ani přesahovat). U proudnice se počítá jako správná vzdálenost umístění
mezi půlspojkou a uzávěrem proudnice. Smyčka stočená na konci proudnice může být stočena na
libovolnou stranu (nesmí však přesahovat vyznačenou hranici směrem k uzávěru ani se jí dotýkat).

2. Štafeta požárních dvojic:
probíhá dle platné Směrnice hry Plamen platné od 1.9.2016.

https://mladez.dh.cz/images/Dokumenty/mladez/Plamen/Smernice-Plamen-2016/smerniceplamen-2016.pdf

3. Štafeta 4x40m :
družstvo připraví ze svých členů 1 nebo 2 čtyřčlenné štafety, přičemž každý může být zařazen
pouze v jedné štafetě a na jednom úseku. Do hodnocení se počítá lepší z časů dosažených oběma
štafetami. Každá štafeta má jen jeden pokus. Soutěží-li na každé z obou drah jiné družstvo, musí si pro
pokus druhé štafety dráhy vyměnit.
Na pokyn rozhodčího disciplíny se soutěžící podle vlastní dohody rozmístí do jednotlivých úseků.
Soutěžící v prvém úseku se postaví se štafetou před startovní čáru v libovolném postavení. Soutěžící
na ostatních úsecích se postaví za čáru předávacího území.
Na signál startéra běží první soutěžící ke kladině, přeběhne ji a předá štafetu druhému soutěžícímu.
Ohraničující čára označuje konec sbíhavého můstku. Při sbíhání musí soutěžící minimálně 1x šlápnout

na můstek a následně seskočit za ohraničující čáru. Je-li kladina chybně překonána (např. pád)
soutěžící se může vrátit a kladinu znovu překonat.
Soutěžící na druhém úseku převezme štafetu, běží k překážce, která je jednotná pro obě kategorie i
pohlaví, a to bariéra 80cm. Překážku překoná a v předávacím území předá štafetu třetímu.
Soutěžící na třetím úseku po převzetí štafety běží k přenosnému ručnímu hasicímu přístroji, který
přenese k označenému místu s podložkou, na kterou ho postaví a v předávacím území předá štafetu
čtvrtému soutěžícímu. Pokud RHP spadl před předáním štafety, může se soutěžící ve třetím úseku
vrátit a znovu jej postavit.
Soutěžící na čtvrtém úseku po převzetí štafety běží k hadicím, které jsou nachystány ve směru

běhu (obě dvě se rozvíjejí ve směru běhu) postaveny v kotoučích se spojkami libovolně
natočenými, mezi jejich ozuby musí být prostor na proložení archu papíru, půlspojky se
nesmějí dotýkat země.
Pozn.: Hadice musí být svinuty v kotouči, konce hadic nesmí být odmotány a půlspojky nesmí
být položeny na zemi proti sobě.
Hadice spojí libovolným způsobem a v libovolném pořadí (není přesně určeno, který z úkonů se musí
provést jako první - rozložení nebo spojení), hadici napojí na rozdělovač, spojí hadice a připojí
štafetovou proudnici. Spojky musí být spojeny na oba ozuby a v průběhu plnění disciplíny se nesmí
rozpojit. S napojenou proudnicí proběhne cílem tak, že viditelně drží buď proudnici, nebo hadici. K
odpojení proudnice v cíli může dojít teprve na pokyn rozhodčího.
Štafeta se v průběhu disciplíny nesmí přenášet v ústech a může se předávat jen z ruky do ruky. Pro
hodnocení chybné předávky je vždy rozhodující postavení nohou při předávce. Při upadnutí štafety v
okamžiku předávky ji může zvednout jenom předávající. Nepřekoná-li kterýkoliv člen překážku, musí
se vrátit a znovu ji překonat. Čas se měří od signálu startéra soutěžícímu na prvním úseku do
proběhnutí soutěžícího na čtvrtém úseku cílovou čárou. Čas je měřen elektronickou časomírou, tzn.
pokus je ukončen proběhnutím závodníka elektronickou bránou umístěnou na cílové čáře.
Pokus je neplatný, nejsou-li splněny předepsané podmínky:
a) seskočí-li nebo spadne-li soutěžící z kladiny před ohraničující čárou (konec sbíhavého můstku) a
znovu ji nepřekoná nebo nepřekoná-li ji předepsaným způsobem (např. dotyk můstku při sbíhání,
nepřekonání překážky s proudnicí),
b) překážka na druhém úseku může být překonána libovolným způsobem, nesmí však být k jejímu
překonání použito cizí pomoci, skok plavmo přes překážku je zakázán,
c) pokud předepsaný PHP při předání štafety stojí mimo podložku nebo vyznačenou plochu (tzn. PHP
může přesahovat obrys podložky pouze v případě, že se nedotýká země) - dotýká se země nebo spadlli před předáním štafety soutěžícímu na čtvrtém úseku (spadne-li RHP po předání štafety, pokus je
platný),
d) nespojí-li soutěžící spojky nebo jsou-li spojky zapojeny jen na jeden ozub, nebo se v průběhu
disciplíny rozpojí,
e) spadne-li soutěžícímu štafeta před překážkou, kterou soutěžící následně překoná bez této štafety a
nevrátí-li se zpět pro štafetu a překážku opět nepřekoná (vrátí-li se soutěžící pro štafetu a překážku
znovu překoná je pokus platný),
f) kříží-li soutěžící dráhu nebo ztěžuje-li plnění disciplíny jinému soutěžícímu ve druhé dráze, nebo
použije-li sousední dráhu ke zkrácení vzdálenosti,
g) je-li štafeta - proudnice předána mimo předávací území, zvedne-li štafetu při upadnutí v okamžiku
předávky soutěžící, kterému je předávána, je-li při předávání nebo při překonávání překážky hozena
nebo přenášena v ústech,
h) startuje-li ve štafetě kterýkoliv soutěžící dvakrát,
ch) pokud při plnění disciplíny jakýmkoliv způsobem pomůže soutěžícímu družstvu jiná osoba,
i) odpojí-li soutěžící na čtvrtém úseku proudnici v cíli před kontrolou a pokynem rozhodčího, nebyla-li
připojena proudnice vůbec, byla-li při proběhnutí cílem držena současně proudnice i hadice nebo je-li
proudnice držena rukou tak, že není viditelné její zapojení,
j) pokud soutěžící nedokončí disciplínu s výstrojí a výzbrojí, se kterou byla započata,
k) nepřekoná-li soutěžící překážku,
l) pokud soutěžící neprotne tělem ( podběhne či přeskočí) světelný paprsek el. časomíry.

