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POZVÁNKA 
Organizační zabezpečení na soutěž mladých hasičů v Oplotě 

 
 Vážená paní, vážený pane vedoucí, 
dovolujeme si vás pozvat na 17. ročník soutěže mladých hasičů (kategorie mladší a starší 
žáci), která se koná 21. března 2020 v prostorách budovy a areálu sokolovny v Oplotě. Tato 
soutěž je též začleněna do ligy OSH Pj. 
 
Pořadatel: SDH Oplot 
 

Program: 9:00  dojezd 
 9:00 – 9:15  prezence 
 9:15 – 9:30  zahájení – losování 
 9:30  start soutěže 
 
Podmínky účasti: startují pětičlenná družstva, startovné činí 150 Kč za jedno družstvo, v ceně 

startovného je zahrnuto občerstvení. Lístky na občerstvení obdrží každý soutěžící 
+ vedoucí. Z jednoho SDH se mohu zúčastnit maximálně 4 družstva (např. dvě mladší 
a dvě straší družstva nebo jiné kombinace). Hodnocena bude zvlášť kategorie mladších 
a zvlášť kategorie starších žáků. Oproti předcházejícím ročníkům z důvodu místa na 
sezení a občerstvení bude celá sokolovna použita pro čekající soutěžní družstva. 
Důležité je, aby soutěžící měli s sebou vhodné oblečení na překážkovou dráhu, která se 
bude běhat venku. Start a cíl bude pod stanem. Ostatní disciplíny budou probíhat ve 
vnitřních prostorách. Účastnit se mohou všechny sbory, které mají mládež 
registrovanou u sdružení hasičů ČMS a pojištěnou proti úrazu, což vyplívá ze 
zaplacení členských příspěvků na příslušném OSH. 

 
Soutěžní disciplíny: 

1.) Hlavní disciplína, která je situována jako částečná průprava na požární útok 
s překážkami CTIF. 
V této disciplíně jde o překonání čtyř překážek a uvázání uzlů na uzlovém stojanu. 
Součástí této disciplíny je též pořadová příprava. Dráha bude stejná jako na sále. 
 
 
Překážky: 1. přeskok – vodní příkop 1,5 m dlouhý 

2. bariéra – 0,7 m vysoká 
3. stojany s laťkou, výška 0,8 m – podlézt 
4. lávka 2,0 m dlouhá, 0,2 m široká, 0,35 m nad povrchem 

 
 
Provedení disciplíny: Velitel družstva nechá družstvo nastoupit před startovní čarou 

v řad k hlášení: „Družstvo SDH … je nastoupeno k provedení disciplíny.“ 
Rozhodčí nechá čtyřem vylosovat číslo uzlu, které budou vázat na uzlovém 
stojanu. Poté zavelí velitel v levo v bok a na pokyn velitele družstvo odstartuje. 
Družstvo proběhne dráhu, překoná překážky – velitel vždy jako první, ostatní 
libovolně. Pokud některý z členů družstva shodí laťku u překážky č.3 stojany 
s laťkou, musí tuto laťku nasadit tak, aby mohl další člen tuto překážku 
absolvovat, sám opakovat nemůže. Velitel doběhne na cílovou čáru, kde se postaví 
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a ostatní členové nastoupí po uvázání uzlů na uzlovém stojanu v řad za ním. 
Po nastoupení posledního člena velitel zvedá ruku, což je znamení k zastavení 
časomíry. Nakonec podá hlášení rozhodčímu: „Družstvo SDH … ukončilo 
disciplínu.“ 

 
 
Hodnocení: 1. Pořadová příprava   0 – 4 tr. minuty 
 2. Nepřekonání překážek   1 tr. minuta za každý případ 
 3. Nesprávně uvázaný uzel   3 tr. minuty za každý případ 
 4. Nedodržení pořadí za velitelem při překonávání překážek   10 tr. sekund 

 5. Pokud velitel nezvedne ruku při zařazení posledního člena v cíli, bude 
zastavena časomíra, ale družstvo obdrží   10 tr. sekund 

 6. Neoběhnutí mety = nepřakonaná překážka   1 tr. minuta za každý případ 
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Další disciplíny: 2.) Požární ochrana – dle pravidel ZPV PLAMEN (klubovna v patře) 
 3.) Základy topografie – dle pravidel ZPV PLAMEN (klubovna v patře) 

 4.) Zdravověda – dle pravidel ZPV PLAMEN (balkón) 

(disciplíny č. 2, 3, 4 budou v obou kategoriích probíhat dle pravidel starší kategorie) 

 
PS:  
Soutěží se ve dvou kategoriích – mladší a starší žáci. Soutěžící v době, kdy nebudou závodit, 
budou soustředěni v budově sokolovny (sál, přísálí - ne pohostinství), kde budou moci hrát 
vlastní stolní hry a podobně. V provozu bude občerstvení.  
 
Přihlášky zasílejte písemně nebo telefonicky (též případné dotazy k soutěži) do 14.3.2020 
Kontaktní adresy: 
 
 

KALČÍK TOMÁŠ LEVORA JOSEF 
OPLOT 117 OPLOT 78 
334 01 334 01 
TEL: 722 539 710 TEL: 723 237 851 
E-MAIL: kalciktst6@seznam.cz E-MAIL: pepaklasek@seznam.cz 
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