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ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ 
 

Memoriál Matěje Štefana 

VIII. ročník 
 

Soutěž je zařazena do „Ligy Moravské hasičské jednoty v TFA“ 

 

Časový rozpis a místo 
 

DATUM: 7. ŘÍJNA 2017 

 

Místo 
Prostranství „Za humnama“ (v blízkosti kaple), 

Obec Hrušky, okres Vyškov 

Příjezd a prezence 8:30 – 9:00 hodin 

Zahájení soutěže 9:30 slavnostním nástupem 

Start prvního 

závodníka 
10:00 hodin 

Hlavní rozhodčí Bohumír Hrabovský 

Přihlášky 

Zasílat elektronicky na hasicihrusky@seznam.cz do 1. 10. 2017 nebo do tohoto 

termínu nahlaste počet soutěžících (zajištění stravy a diplomů). Dotazy 

vztahující se k trati, výzbroji a výstroji: Martin Mixa (725 320 261) 

Kategorie 

1) Muži do 35 let 

2) Muži nad 35 let 

3) Ženy 

4) Dorost 

Startovné 
150,- Kč za závodníka. V ceně je zahrnuto jednoduché občerstvení (teplé jídlo, 

nápoj, káva) 

Upozornění 

Závodníci soutěží na vlastní nebezpečí. 

Pojištění soutěžících a ostatních účastníků soutěže pořadatel nezajišťuje. 

Závodníci z kategorie dorost předloží u prezence souhlas zákonného zástupce 

s účastí na soutěži (formulář přiložen). 

Pořadatele nelze činit odpovědné za nehody nebo hmotné škody vzniklé během 

soutěže. V případě úrazu bude zajištěno zdravotnické ošetření na místě. 

Ceny Poháry pro vítěze v kategoriích a věcné ceny, diplomy pro všechny účastníky. 

Organizační 

pokyny 

V obci Hrušky na prostranství „Za humnama“ bude prezence a štáb soutěže. 

Zde bude zajištěno parkování vozidel a bude zde provedeno vyhlášení výsledků. Mimo 
jednoduchého občerstvení v ceně startovného si mohou účastníci a hosté zakoupit i 

další občerstvení. 
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Pravidla 
soutěže hasičské všestrannosti 

 

Výstroj soutěžících: 

 Tričko s krátkým nebo dlouhým rukávem 

 Třívrstvý ochranný oděv pro hasiče (zásahový kabát a kalhoty, nesmí být kalhoty od PS II!!!) 

 Přilba pro hasiče se zátylníkem (typ schválený pro použití při zásahu) 

 Ochranná obuv – zásahová (nesmí být Mnichovice nebo Kanady) 

 Ochranné rukavice – zásahové i pro technický zásah  

 Hasičský opasek   

 Vzduchový dýchací přístroj BEZ masky (VDP v případě potřeby zapůjčí pořadatel) 

 

Soutěžící startuje s kabátem třívrstvého ochranného oděvu zapnutým do horní úrovně, nasazenou přilbou, 

s VDP nasazeným na zádech, s obutou ochrannou obuví a s nasazenými ochrannými rukavicemi 

a opaskem. Takto připraven ke startu musí být soutěžící min. 30 sekund před startem.  

 

Po celou dobu plnění disciplín nesmí soutěžící žádnou součást výstroje sundat ani rozepínat nebo 

jinak upravovat, s výjimkou nevolnosti nebo zdravotní indispozice. 

 

Průběh závodu – Jednotlivé disciplíny: 

 

Závodník nastoupí ve výše uvedené výstroji na start dle vylosovaného startovního čísla a dle pokynů 

pomocníka startéra. 

 

Po startu provádí soutěžící následující disciplíny v tomto pořadí: 

 

1) Po odstartování běží závodník k PPS 12, na které budou napojeny z každé strany 2 hadice B. Na 

koncích hadic B budou napojeny proudnice, se kterými závodník běží a odloží je za vyhrazenou 

čáru. 

 

2) Jako další disciplínu překoná připravenou bariéru. Výška bariéry je 1,5 m. 

 

3) Závodník uchopí připravenou palici a ve vymezeném prostoru (mezi dvěma železnými body, které 

jsou od sebe na výšku vzdáleny 1 m) s ní bouchá 10x nahoru a 10x dolů, kategorie „ŽENY“ a 

„DOROST“ jen 5x nahoru a 5x dolů. Počet úderů počítá rozhodčí u disciplíny. Poté, co závodník 

úkol splní, obdrží od rozhodčího pokyn k pokračování závodu (poklepe mu na rameno). Tato 

disciplína je známá pod názvem „hammer box“. Kladivo odloží na vyznačené místo. 

 

4) Závodník přiběhne k traktorové vlečce, na jejím začátku uchopí kanystr, s nímž vlečku podleze na 

její konec. Zde oběhne kužel a vrací se stejnou trasou zpět na začátek, kde kanystr odloží na 

vyznačené místo (závodník musí mít kanystr po celou dobu v ruce, žádné házení před sebe!!!) 

Dále závodník pokračuje vnitřní stranou dráhy k třem povodňovým pytlům (dvoukomorové) a po 

jednom je přemístí na vlečku. Kategorie „ŽENY“ a „DOROST“ přepraví jen jeden povodňový 

pytel. 
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5) Další disciplínou je figurína (vážící cca 80 kg). Úkolem je ji uchopit a přemístit 7 metrů vpřed, 

obtočit se kolem kuželu a zpět 7 metrů na určené místo, kde ji položí tak, aby celá ležela až za 

vyznačenou čarou. Kategorie „ŽENY“ a „DOROST“ figurínu přemístí jen ke kuželu a odloží na 

vyznačené místo (ženy a dorost budou figurínu přemisťovat pomocí opasku). Pozor! Muži 

figurínu transportují jen způsobem předvedeným před zahájením soutěže na nástupu! Jiný 

úchop nebude povolen. 

 

6) Následující disciplína spočívá ve smotání jedné nezavodněné hadice B a její odložení do 

připravené bedny. 

 

7) Závodník bude mít dále za úkol proběhnout řadou pneumatik, s tím že musí došlápnout vždy do 

středu pneumatiky a nesmí žádnou vynechat. 

 

8) Na dalším úseku jsou postaveny dva plné kanystry. Kanystry závodník uchopí a přenese je na 

vyznačené místo vzdálené 10 metrů. Tam je položí do vyznačeného prostoru tak, aby zůstaly stát 

a aby celé byly až za vyznačenou čárou. 

 

9) Další disciplínou je zatlučení jednoho stovkového hřebíku do připraveného trámu (závodník má za 

úkol zatlouci rovně jeden celý hřebík do libovolného místa na připraveném trámu). „ŽENY“ a 

„DOROST“ mají osmdesátku hřebík. 

 

10) Závodník přiběhne k velké pneumatice, kterou 5x překlopí za vyznačenou čáru. Kategorie 

„ŽENY“ a „DOROST“ překlopí pneumatiku jen 1x a poté zamíří do cíle. 

 

Systém hodnocení: 

 

 Trať je postavena pro jednoho soutěžícího, soutěžící budou startovat postupně, v určených časových 

intervalech. 

 Čas je měřen od startu do proběhnutí cílem. 

 Všechny úkoly musí závodník splnit tak, jak jsou popsány v těchto pravidlech. V případě nesplnění 

úkolu se musí závodník tak dlouho vracet, až je úkol splněn.  

 Rozhodčí u jednotlivých disciplín nedovolí soutěžícímu pokračovat v pokusu, dokud nebude úkol 

splněn tak, jak je popsán v těchto pravidlech. V případě neuposlechnutí rozhodčího nebude pokus 

závodníka hodnocen. 

 Po splnění úkolu zvedne rozhodčí u konkrétní disciplíny bílý praporek a soutěžící pokračuje 

k dalšímu úkolu. 

 Každý závodník má k dispozici jeden pokus. 

 V případě menšího počtu přihlášených závodníků, mohou být, před zahájením soutěže, povoleny dva 

pokusy, z nichž bude do výsledků započítáván ten s lepším časem. Počet pokusů bude oznámen při 

nástupu. 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na případné upřesnění a změnu těchto pravidel 

při nástupu před zahájením soutěže. 
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Protesty: 

 

Úkoly na trati a jejich provedení je tak jednoduché, že by k žádným protestům nemělo dojít. 

Pokud by přece jenom některý závodník chtěl protest podat, tak jen dle Směrnic hasičských soutěží, 

článek 12. Podle čl. 12 SHS, odstavec 1, může pořadatel požadovat za podání protestu a odvolání složení 

kauce. 

Proto byla stanovena kauce 500 Kč při podání protestu a odvolání. 
 

  
Lenka Štěpánková, v. r. 

starostka MHJ HS Hrušky 

 


