
Závod požárnické všestrannosti PŘÍPRAVEK 
 

Závod proběhne v rámci podzimního kola hry PLAMEN 13.10.2018 na koupališti v Lysicích. 

Výsledky soutěže nebudou započítávány do okresního kola hry PLAMEN 2018/2019. 

Soutěže se zúčastní pětičlenné družstvo mladých hasičů. Na trati s nimi může běžet 1 vedoucí 

kolektivu (doprovod). Na jednotlivých stanovištích nesmí vedoucí jakkoliv napovídat členům 

družstva.  

• Soutěž je určena pro ročníky: 2012, 2013, 2014, 2015. Soutěžící dle uvedených ročníků 

narození mohou startovat v kategorii „přípravek“ i v kategorii mladší žáci (dle uvážení 

vedoucího). 

• Doporučený příjezd družstev do 10:00hod.  

• Složení štábu soutěže bude dle OZ hry PLAMEN 2018/2019.  

Soutěž se bude skládat z 5 kontrolních stanovišť. Střelba ze vzduchovky nebude při soutěži plněna. 

Provedení a hodnocení jednotlivých úkolů na stanovištích a disciplíny bude provedeno dle aktuální 

směrnice hry PLAMEN (platnost od 1.9.2016). 

 Základy topografie: Každý člen hlídky si vylosuje a ústně určí 1 topografickou značku. Losuje se 

pouze ze značek 1 až 5. Hlídka nebude orientovat mapu pomocí buzoly. Hlídka nebude určovat 

azimut viditelného bodu v terénu. Maximálně 5 trestných bodů.  

Uzlování: Každý člen hlídky uváže dle svého uvážení jeden uzel. Může vázat uzel LODNÍ (na slabším 

svislém stromu nebo ležící hadici, jedním koncem provazu) nebo PLOCHOU SPOJKU (v ruce, oběma 

konci). Maximálně 15 trestných bodů.  

Požární ochrana: Každý člen hlídky si vylosuje 1 grafickou značku technických prostředků PO. 

Losuje se pouze ze značek 1 až 5. Vylosovanou grafickou značku přiřadí k odpovídajícímu 

prostředku. Maximálně 5 trestných bodů.  

Základy první pomoci: Libovolná čtveřice provede na jednom soutěžícím obvaz zraněného kolena 

třícípým šátkem. Úkol bude proveden bez transportu zraněné osoby. Maximálně 5 trestných bodů. 

Překonání překážky po vodorovném laně: Po zavěšení člena hlídky na lano vedoucím kolektivu, 

člen hlídky svépomocí vydrží zavěšen na laně minimálně po dobu 8 vteřin. Zavěšení na lano  je 

libovolné (ruce nebo ruce i nohy). Nepředpokládá se jakékoliv překonávání lana. Maximálně 15 

trestných bodů.  

Oděv - dle směrnice hry PLAMEN. Vedoucí jednotlivých družstev odpovídají za řádné pojištění 

soutěžících. Členské průkazy budou kontrolovány před startem hlídky na ZPV. Zdravotní služba 

bude zajištěna po celou dobu soutěže. 

 

Přihlášky pište na email: katous4@seznam.cz  nejpozději do 5.10. 2018. 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu stanovišť. 


