SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V LIŠOVĚ
zve na soutěž mladých hasičů

Lišovský dvojboj
Termín: 17.7.2021 od 13 hodin
Místo: fotbalové hřiště
Kategorie: starší žáci, mladší žáci, přípravka
Disciplína: požární útok + štafeta 4x60m
Pravidla: dle směrnice hry plamen platné od 1.9.2016 s úpravami dle OZ,
Přihlášky zasílejte do 11.7.2021 na adresu
Jaroslav Pešek
5.května 44
37372 Lišov
nebo nahlásit družstva na
https://www.hasicskasoutez.cz/Lisov_17.07.2021/ nebo
tel.: 725 709 919 / email: jarda.svist@seznam.cz a
přihlášky přivézt s sebou

Na hojnou účast se těší
Hasiči Lišov

Organizační zabezpečení Lišovského dvojboje
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1) Pořadatel a organizátor soutěže: SDH Lišov
2) Datum a místo konání soutěže: 17.7.2021 na fotbalovém hřišti
3) Věkové kategorie: Soutěž je otevřená pro družstva mladých hasičů v těchto věkových kategoriích
Starší žáci – rok narození 2.9.2005 a mladší
Mladší žáci – narození 2.9.2009 a mladší
Přípravka – rok narození 2.9.2014 a mladší
4) Průběh soutěže:

12:00 – 12:45 – Prezence družstev
13:00 – Nástup družstev a oficiální zahájení soutěže
Starší žáci začnou štafetou 4x60
Přípravka a mladší žáci začnou požární útokem

5) Přihlášení k soutěži:
Přihlášení je možné na https://www.hasicskasoutez.cz/Lisov_17.07.2021/ nebo
Přihlášky zaslat na adresu:

Jaroslav Pešek
5.května 44
37372 Lišov

nebo nahlásit družstva na tel.: 725 709 919 / email: jarda.svist@seznam.cz a přihlášky přivézt
s sebou a odevzdat při prezenci
6) Kontrola průkazů: Kontrola členských průkazů bude probíhat namátkově v průběhu celé soutěže
7) Protest: Podání protestu se řídí směrnicí hry Plamen, tzn. K podání protestu lze využít formulář – příloha
č.3, není to podmínkou. Při podání protestu bude vybírána kauce ve výši 500,- Kč. Za odvolání proti vyjádření
o protestu se kauce nevybírá. V případě zamítnutí protestu i odvolání propadá kauce pořadateli SDH Lišov a
bude využita pro potřeby SDH. V případě závady na materiálu dodaném pořadatelem má družstvo právo
pokus opakovat bez podání protestu na konci dané kategorie nebo po dohodě s pořadatelem dříve.
8) Vyhodnocení: Po ukončení soutěže proběhne vyhodnocení družstev za každou disciplínu zvlášť v kategorii
mladší a starší žáci za první 3 místa a celkové vyhodnocení všech družstev ve všech kategoriích. Celkové
pořadí je dáno součtem pořadí v jednotlivých disciplínách. Při shodě bodů rozhoduje lepší umístění
v požárním útoku.

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
1) Soutěž se koná podle směrnice hry Plamen platné od 1.9.2016
2) Po celou dobu soutěže se s družstvem pohybuje vedoucí nebo instruktor.
3) Soutěžní disciplíny:
a) požární útok - Každé družstvo má pouze 1 pokus. Před zahájením pokusu nastoupí každé družstvo
na přípravnou základnu, kde bude překontrolován materiál.
Po pokynu rozhodčího má družstvo čas na přípravu základny 5 minut.
Materiální zabezpečení:
Pořadatel dodá
• plošina 2 × 2 m zvýšená 10 cm od terénu
• přenosná motorová stříkačka PS12 pro starší žáky
• přenosná motorová stříkačka Tohatsu pro přípravku a mladší žáky
• přetlakový ventil nastavený na 0,3 MPa, včetně příslušenství pro odvod vody zpět do kádě.
• nádrž na vodu
• sklopné terče a elektronickou časomíru
Ostatní nářadí si přiveze každé družstvo vlastní
V kategorii přípravka a mladší žáci provádí obsluhu stroje vedoucí nebo instruktor starší 18.let. Obsluha
motorové stříkačky musí mít po celou dobu pokusu nasazenou a zapnutou přilbu. Na dráhu je možné
během přípravy pokusu umístit značky. Tyto značky musí mít takovou formu, aby na dráze soutěžícím nijak
nepřekážely a aby v souvislosti s nimi nemohlo dojít k žádnému zranění a musí být po provedení pokusu
odstranitelné (např. použití barevného spreje není povoleno). Kterýkoliv rozměr značky nesmí být větší než
10 cm.
b) štafeta 4x60m – Každé družstvo může postavit jednu nebo dvě štafety, přičemž každý člen
družstva může startovat pouze v jedné štafetě. V případě nasazení 2 štafet za jedno družstvo poběží první
štafeta prvního družstva, další pokus poběží první štafeta druhého družstva a po něm druhá štafeta prvního
družstva.
Štafeta bude probíhat na oválu
Materiální zabezpečení:
Pořadatel dodá
• kladina délky 4 m, šířka 0,18 m a výška 0,8 m
• bariéra výška 150 cm pro starší chlapce, výška 70 cm pro starší dívky a mladší žáky a
přípravku.
• pevná podložka o rozměrech 80 x 80 cm a prázdný PHP
• elektronickou časomíru
Ostatní nářadí si přiveze každé družstvo vlastní
V případě, že za družstvo v kategorii starší poběží na druhém úseku chlapec, který by věkově odpovídal do
kategorie mladší, musí překonat překážku pro starší chlapce, tedy o výšce 150 cm.
Kontrola vlastního nářadí může probíhat namátkově před nebo po ukončení pokusu

C) VÝSTROJ
Celé družstvo soutěží v jednotném oděvu (stejnokroji), pevná obuv nebo sportovní obuv, dle směrnice hry
Plamen. Ve všech kategoriích musí mít soutěžící přilby. Starší žáci mají povoleno použití treter, maximální
délka hřebů je 6 mm. Při nesplnění některého ustanovení nebude soutěžícímu povolen start.

