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O RG A NI Z A Č N Í  Z A B E ZP E Č E N Í  

Ročník 2019                                          V Zastávce dne 12. 11. 2019 

Na základě projednání v Ústřední správě MHJ vydávám následující organizační směrnici pro 
konání halové netradiční soutěže mladých hasičů – jednotlivců. 

 

Netradiční soutěž mladých hasičů - jednotlivců 

 

Časový rozpis a místo 

DATUM: 30. LISTOPADU 2019 

Místo:    Tělocvična Gymnázia T.G.M. Zastávka,  

                                            U Školy 39, 664 84 Zastávka  

Příjezd a prezence:  08.00 až 08.45 h. 

Porada rozhodčích:  08.45 až 09.00 h. 

Zahájení soutěže:   09.00 h. 

Vyhlášení výsledků do 30 minut po odevzdání posledního kontrolního listu. 

Předpokládané ukončení soutěže a vyhodnocení 15.30 až 16.00 h.  

 

Velitel soutěže:                       Dušan Spáčil 

Tajemník soutěže:                Martin Klusák 

Hlavní rozhodčí soutěže:   Věra Mrtvá 
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Podmínky účasti v soutěži 

Soutěž je určena pro kolektivy mladých hasičů Moravské hasičské jednoty. 
Soutěžit mohou jednotlivci v kategorii přípravka, mladší a starší žáci, dorost. Věková hranice dle 
pravidel MHJ pro požární sport (přípravka do 6 ti let, mladší 6 -12 let, starší 12 -16 let, dorost od 
15 do 18 let). Z každého sboru se může zúčastnit závodů neomezený počet soutěžících v každé 
kategorii. Počet je omezen pouze dodržením termínu pro přihlášení, do 22. listopadu 2019, do 
14:00 hodin. Po uplynutí termínu nebude již žádný soutěžící přihlášen do soutěže. 
 
Přihlášky posílejte elektronickou poštou na mail: kancelar@mhj.cz  
Kopii řádně orazítkovanou a podepsanou přivezte s sebou.  
 
Případné dotazy na mailu: prezident@mhj.cz nebo mob.: 721 553 776 

Výstroj a vybavení soutěžících a doprovodu. 

Výstroj soutěžících:  sportovní oděv, obuv do haly (tj. pryžovou, bílou nebo světlou 
podrážku, vlastní propisovací tužku. 

Doprovod a rozhodčí: obuv do haly (stejně jako děti), vlastní propisovací tužku. 

Soutěžící i dospělí, kteří nebudou přezuti, nebudou vpuštěni na sportovní plochu 
tělocvičen a prostor pro soutěže. 

Startovné (příspěvek na stravu) 

Při prezenci uhradí vedoucí kolektivu startovné ve výši 30,-Kč za každého účastníka. Pití a 
další jídlo, cukrovinky apod. bude možno si koupit v místě konání soutěže. V rámci soutěže bude 
zajištěna strava pro registrované soutěžící, vedoucí a rozhodčí.  

Doprava: Doprava soutěžích je zajišťována na náklady vysílající organizace. Pouze 
v oprávněných případech (větší počet soutěžících) a po schválení vedením MHJ, bude zajištěna 
doprava prostřednictvím Prezidia MHJ. Požadavek na zajištění dopravy je nutné zaslat 
nejpozději do 20.11.2019 na email: kancelar@mhj.cz. V emailu je nutné uvést počet soutěžících a 
počet vedoucích soutěžního kolektivu. Doprava hrazená Prezídiem Moravské hasičské jednoty 
není určena pro rodiče nebo jiný doprovod dětí. V případě, že nebudou dodrženy podmínky 
stanovené Prezídiem MHJ pro poskytnutí dopravy na uvedenou vědomostní soutěž, nebude tato 
doprava ze strany Prezídia MHJ uhrazena. 
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Popis disciplín 

Soutěžící startuje v pořadí podle přiděleného startovního čísla a postupně obchází jednotlivá 
stanoviště (na pořadí nezáleží). Na startu obdrží „Kontrolní list“ do kterého rozhodčí na každém 
stanovišti zapisuje dosažený výsledek. Po absolvování všech stanovišť předá poslední rozhodčí 
kontrolní list do vyhodnocovací skupiny.  

1 stanoviště - TEST Z POŽÁRNÍ OCHRANY. Soutěžící si vylosuje test s 15-ti otázkami. 
Odpovědi A B C se zaškrtávají v tabulce, která je součástí kontrolního listu. Čas na vyplnění 
testu je 20 minut. Za každou správně zodpovězenou otázku jsou dva body. 

2 stanoviště - GRAFICKÉ ZNAČKY. Soutěžící si vybere test s 10 značkami. Za každou 
správnou odpověď jsou dva body. Čas pro vyplnění testu je 10 minut. 

3 stanoviště - ROZVINUTÍ HADICE NA CÍL, soutěžící rozhozením hadice "C"(10m) se snaží 
shodit 6 kuželek (PET lahví) přípravka na vzdálenost 2 metry, mladší na vzdálenost 3 
metry, starší na vzdálenost 4 metry, dorost na vzdálenost 5 metrů. Za každou shozenou 
kuželku jsou dva body. Po rozhození nesmí být potáhnuta hadice zpět, ale musí zůstat ležet. 
Každý soutěžící si pro vlastní pokus svine hadici sám. U kategorie přípravka a mladší žáci 
může se svinováním hadice pomoci vedoucí družstva. 

4 stanoviště – TOPOGRAFIE. Soutěžící si vylosuje test s pěti otázkami. Za každou správnou 
odpověď jsou dva body. Čas na vyplnění testu je 10 minut. 

5 stanoviště - TEST ZE ZDRAVOVĚDY. Soutěžící si vylosuje test s pěti otázkami. Za každou 
správnou odpověď jsou dva body. Čas na vyplnění testu je 10 minut. 

6 stanoviště – UZLOVÁ ŠTAFETA, soutěžící si vylosuje tři uzly, ze sedmi, které musí v limitu 
tří minut uvázat. Za každý správně uvázaný uzel jsou dva body, za každý nesprávně 
uvázaný uzel, nebo neuvázání uzlu je 0 bodů. (u úvazu na proudnici bude jeden konec 
provazu přivázán napevno ke stolu).   

7 stanoviště - TEST Z PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU. Soutěžící si vylosuje test s pěti 
otázkami. Za každou správnou odpověď jsou dva body. Čas na vyplnění testu je 10 minut. 

8 stanoviště – ČLUNKOVÝ BĚH, soutěžící obíhají dva kužely na dráze představující osmičku 
(kužely jsou od sebe vzdáleny 3 metry). Každá ukončená osmička = 1 bod. Započítává se 
počet ukončených osmiček za časový limit 30 sec. 

9 stanoviště – TEST  Z  OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
10 stanoviště – MORSEOVA AOBECEDA, kategorie přípravka – k písmenku přiřadí pomocné 

slovo – 5 otázek na pomocná slova ( A – akát), mladší žáci a starší žáci – 5 otázek na 
správné určení slova napsané v morseově abecedě ( nabídka ze tří možností), dorost – 5 
otázek na správné určení napsané věty v českém jazyce přeloženou do morseovy abecedy – 
nabídka ze tří možností.  

11 stanoviště - Šplh na laně nebo tyči, pro kategorii starší žáci a dorost. 
 
Poznámka: pro kategorii starších žáků a dorostu budou použity i otázky z kategorie mladších žáků. 
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Hodnocení 

Výsledkem soutěžícího je součet všech dosažených bodů z kontrolních stanovišť. Hodnotí 
se jen ty dosažené výsledky uvedené na kontrolních listech, které obsahují výsledky ze 
všech stanovišť a jsou podepsány rozhodčím každého stanoviště. Nejvyšší počet 
dosažených bodů = 1. místo.  

 

Každý kolektiv přiveze alespoň 1 rozhodčího, v opačném případě nebude kolektiv 
připuštěn k soutěži. 

CENY: 

Obdrží všichni soutěžící ve všech kategoriích. 

 

 

 

V Zastávce dne 12. 11. 2019. 

      

       
                                                 Zdeněk Milan  
                 prezident 
 


