Propozície
11.ročníka nočnej súťaže
o NAJZDATNEJŠÍ HASIČSKÝ ZBOR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Usporiadateľ: DHZ a OcÚ Zlaté v spolupráci s DHZ a OcÚ Nižný Tvarožec, DHZ a OcÚ Gaboltov
DHZ a OcÚ Sveržov, DHZ a OcÚ Tarnov,
DHZ a OcÚ Rokytov, DHZ a OcÚ Mokroluh,
OR HaZZ Bardejov a OV DPO Bardejov
Termín:
25. apríla 2015 so začiatkom o 14.00 hod.
Prezentácia: od 13.00- 14.00 hod.
Miesto: futbalové ihrisko v Zlatom, po zotmení stanovištia v Nižnom Tvarožci, Gaboltove, Sveržove, Tarnove,
Rokytove, Mokroluhu a v Zlatom
Účastníci: 7- členné súťažné družstvá DHZ alebo OR HaZZ muži s vlastnou technikou PS-12, Magirus s náradím
a s mobilným motorovým vozidlom /DV-12 Avia, Škoda 1203, nákladné motorové vozidlo, a osobné
motorové vozidlo s prívesným vozíkom, IVECO atď./ alebo ženské družstvo. Kategória ženy možnosť
6+1 muž.
Výstroj:
pracovná rovnošata, pevná pracovná alebo zásahová (kožená) obuv, prilba, opasok služobný alebo
bojový, rukavice, svetlo na prilbu alebo ručné svetlo, 1 reflexná vesta pre označenie veliteľa družstva
Potrebné náradie: sací kôš, ventilové lanko, záchytné lanko, savice (4x1,5 m alebo 2x2,5 m),prenosná striekačka,
hadice B- 4 ks, hadice C- 6 ks, rozdeľovač, prúdnice- 2ks, stojatý ejektor, zberač, prechod z B na C- 1
ks, vrecko s objímkami, kľúče
Štartovné: 20 €
Strava a občerstvenie: zabezpečujú organizátori, strava 2x, občerstvenie v priebehu celej súťaže, strava pre 8 členov
Prihlášky:
do 20. apríla 2014 zaslať prihlášku OcÚ Zlaté, 086 01 Rokytov, alebo záväzne nahlásiť OcÚ Zlaté, č.t.
054/472 45 07 alebo p. Hirčákovi, č.t. 0905 299 488, e-mail: hircak.jan@centrum.sk, Mitaľ Dávid:
0905 775 143, e-mail mitaldavid49@gmail.com
Hodnotenie: Celkové hodnotenie tvorí súčet umiestnení v jednotlivých súťažných disciplínach.
Za nesplnenie súťažnej disciplíny sa HD udelí za danú disciplínu dvojnásobok najvyššieho poradového
čísla. Za nenastúpenie na disciplínu je družstvo diskvalifikované. Časový limit na vykonanie
jednotlivých disciplín je 10 minút.
Upozornenie: V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia je zakázané členom súťažných HD pred
súťažou a v jej
priebehu požívať alkoholické nápoje a iné omamné látky. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny
v disciplínach a doplnenie náhradných disciplín a v priebehu súťaže vykonávať dychové skúšky.
Keďže celková súťaž nie je poistená, vo vlastnom záujme bezpečnosti žiadame OcÚ alebo DHZ
o poistenie svojich družstiev. Rozhodcovia sú povinní umožniť veliteľovi družstva nahľadnutie
nameraných časov. Súťažiaci budú označení náramkom. Časový limit na prípravu náradia na základňu
5 minút. Pri vykonávaní disciplín hadice zvité len do kotúča a žiadame družstvá o dodržiavanie
disciplín podľa časových záznamníkov. Odporúčaná literatúra- Čo má vedieť veliteľ DHZ I.
Žiadame hasičské družstvá, aby sa na nástupe zúčastnili aj s obecnou alebo hasičskou vlajkou.

Pri každej disciplíne ostáva družstvo sedieť v aute, vystúpi a s rozhodcom komunikuje
len veliteľ družstva. Ostatní členovia HD vystúpia až na pokyn
rozhodcu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
V súvislosti s tým úloha pre usporiadateľov: vyznačiť odstavnú plochu pre vozidlá
súťažiacich družstiev a zabezpečiť rozhodcu k tejto ploche
Súťažné disciplíny:
1. Skúšobné testy /ihrisko Zlaté/
2. Popoludňajšia štafeta /ihrisko Zlaté/
3. Prenos zraneného /ihrisko Zlaté/
4. Útok do kopca /Nižný Tvarožec/
5. Optické signály /Nižný Tvarožec/
6. Záchrana na vodnej ploche /Gaboltov/
7. Ejektor /Sveržov/
8. Požiarny poplach /Sveržov/
9. Vodorovné lano /Tarnov/
10. Práca s lanom /Tarnov/
11. Požiar garáže /Rokytov/
12. Doprava vody /Rokytov/
13. Požiarny útok od podzemného hydrantu /Mokroluh/

14. Zrýchlený presun+ vecné prostriedky /Zlaté/
15. Záchrana raneného + ošetrenie /Zlaté/
16. Tajná disciplína
1. Skúšobné testy: /ihrisko Zlaté/
Všetci 6 členovia HD vykonávajú písomné testy z oblasti ochrany pred požiarmi.
Hodnotenie- trestné body za každú nesprávnu odpoveď...............................................1 bod
2. Popoludňajšia štafeta: /ihrisko Zlaté/
Úlohou 6-členného družstva je skĺznuť z veže po tyči a prekonať prekážky, a po povrazovom rebríku vyliezť
späť na vežu. 1. súťažiaci štartuje na povel rozhodcu. 2. súťažiaci štartuje, keď jednotka prekoná prvú
prekážku. 3. a 4. súťažiaci sklzne po tyči, keď súťažiaci č. 2 prekoná prvú prekážku a čakajú v predávacom
území na prúdnicu. 5. a 6. súťažiaci sklzne postupne po tyči, keď štvrtý súťažiaci prekoná štvrtú prekážku
a čakajú v predávacom území na prúdnicu.
Popis trate:
Č. 1- sklzne po tyči s prúdnicou, prekoná bariéru, prenesie pripravené predmety cez malú prekážku na určené
miesto, podlezie prekážku, obehne métu, vypne prívod elektriny, prekoná okno, prekážku preskoč, podlez,
preskoč, kde podá prúdnicu súťažiacemu č. 3, vylezie po povrazovom rebríku na vežu.
Č.2- skĺzne po tyči s prúdnicou, prelezie tunelom, zoberie hadicu, prekoná kladinu a od rozdeľovača vytvorí
prvý prúd ľavý, pretiahne ho pod maketu koľajníc (po ľavej strane), prúdnicu za koľajami odpojí, prekoná
okno, prekážku preskoč, podlez, preskoč, kde podá prúdnicu súťažiacemu č. 4, vylezie po povrazovom rebríku
na vežu.
Č.3- sklzne po tyči, prevezme prúdnicu od jednotky, prekoná bariéru, prenesie predmety naspäť cez malú
prekážku, podlezie prekážku, obehne métu, prekoná okno, prekážku preskoč, podlez, preskoč, kde podá
prúdnicu súťažiacemu č. 5, vylezie po povrazovom rebríku na vežu.
Č. 4- sklzne po tyči, prevezme prúdnicu od dvojky, prelezie tunelom, zoberie hadicu, prekoná kladinu a od
rozdeľovača vytvorí druhý prúd pravý, pretiahne ho pod maketu koľajníc (po pravej strane), prúdnicu za
koľajami odpojí, prekoná okno, prekážku preskoč, podlez, preskoč, kde podá prúdnicu súťažiacemu č. 6,
vylezie po povrazovom rebríku na vežu.
Č.5- sklzne po tyči, prevezme prúdnicu od trojky, prekoná bariéru, prenesie predmety cez malú prekážku,
podlezie prekážku, obehne métu, prekoná okno, prekážku preskoč, podlez, preskoč a s prúdnicou vylezie po
povrazovom rebríku na vežu.
Č.6- sklzne po tyči, prevezme prúdnicu od štvorky, prelezie tunelom, zoberie hadicu, prekoná kladinu a od
rozdeľovača vytvorí tretí prúd stredný, pretiahne ho pod maketu koľajníc (v strede), prúdnicu za koľajami
odpojí, prekoná okno, prekážku preskoč, podlez, preskoč a vylezie po povrazovom rebríku na vežu, kde
zazvoní na zvonček, čím ukončí štafetu.
Prúdnica sa musí podať v predávacom území, nesmie sa hodiť, keď spadne, môže ju súťažiaci zdvihnúť. Ženy
môžu vystúpiť na vežu po kovovom rebríku. Pokiaľ súťažiaci na prekážke preskoč, podlez, preskoč, zhodí
latku, dostane trestné body a musí ich pred predaním prúdnice dať naspäť na svoje miesto. Neupravená
prekážka bude ďalšiemu súťažiacemu hodnotená ako neprekonaná.
Hodnotenie- čas nameraný od štartu po zazvonenie posledným členom HD, trestné body za nezapojenie alebo
chybné zapojenie hadice, prúdnice, nepretiahnutie alebo chybné pretiahnutie hadice pod koľajnice,
neprekonanie bariéry, strata prúdnice, chybné odovzdanie prúdnice, použitie nesprávnej výzbroje a výstroje,
predčasne zazvonenie na zvonček.....................20 s

3. Prenos zraneného: /ihrisko Zlaté/
Vykonávajú všetci 6 členovia HD, ktorí nastúpia na štartovnú čiaru. Po odštartovaní súťažiaci uchopia nosidlá
s figurínou a prekonajú vyznačenú trasu s prekážkami.
Hodnotenie- čas nameraný od štartu po dobehnutie do cieľa + trestne body za neprekonanie prekážok
..........................................................................................................................20 s
4. Požiarny útok do kopca:/ Nižný Tvarožec/
Vykonávajú všetci 6 členovia HD, ktorí si na vyznačenú základňu pripravia striekačku a ostatné náradie na
vyznačenú štartovnú čiaru a nastúpia na štartovnú čiaru. Po odštartovaní vykonajú ľubovoľným spôsobom
požiarny útok z prírodného vodného zdroja dvoma útočnými prúdmi- s nenaštartovanou striekačkou. Sacie
vedenie musí byť vytvorené minimálne z dvoch savíc (kôš, savica, spoj,savica, striekačka), spojené
a namontované na stroj pred vložením sacieho koša do nádrže (klasické sanie). Na sací kôš pred ponorením do
vody pripevnia ventilové lanko.
Potrebné náradie- prenosná motorová striekačka, 2 ks savice (2,5 m alebo 1,6 m ľubovoľne podľa potreby), sací
kôš, 2 kusy hadice „B“, rozdeľovač, 4 ks hadice „C“, 2 ks prúdnice „C“, ventilové lanko
Hodnotenie- čas meraný od štartu po zhodenie obidvoch terčov + trestné body za neuviazanie
ventilového
lanka, za pomoc druhého prúdu pri zhodení terča...........................................20 s

5. Optické signály: /Nižný Tvarožec/
Vykonávajú všetci 6 členovia HD, ktorí nastúpia na štartovaciu čiaru. Po odštartovaní si postupne podľa poradia
každý člen vylosuje signál, ktorý ihneď prakticky predvedie a vráti sa na štartovaciu čiaru.
Hodnotenie- meraný čas + 60 sekúnd za nesprávne predvedený signál
6. Záchrana na vodnej ploche: /Gaboltov/
Vykonávajú 5 členovia, ktorí sa vystroja záchrannými vestami a ktorých skontroluje veliteľ ešte pred nastúpením
na štartovaciu čiaru. Po odštartovaní sa vystroja veslami z určeného miesta / Stanovište ŠTART-CIEĽ/ , odviažu
čln, nasadnú do člna a veslovaním sa dostanú k Stanovišťu č.1 na južnú stranu rybníka kde prevezmú technické
prostriedky na prevoz zraneného /naložia do člna pripravenú nosidla na prevoz zranené/. Od Stanovišťa č. 1
družstvo sa preplavia s člnom po rybníku na Stanovište č. 2 na severnú stranu rybníka, odkiaľ zachránia zranenú
osobu /naložia do člna pripravenú figurínu/, veslovaním sa dostanú naspäť na Stanovište ŠTART-CIEĽ, po
vystúpení čln zabezpečia uviazaním, uložením vesiel na určené miesto a dobehnú / aj s figurínou/ na určené
miesto do cieľa. Nasledujúce družstvo vykoná plavbu v opačnom poradí a to Stanovište ŠTART-CIEĽ –
Stanovište č. 2 – (odovzdá zraneného) – Stanovište č. 1 – (odovzdá technické prostriedky) a návrat na stanovište
ŠTART-CIEĽ. Šiesty člen povzbudzuje a naviguje svoje družstvo od štartovnej čiary a vykonáva kontrolné
meranie vykonanie disciplíny.
Hodnotenie- čas meraný od štartu po dobehnutie posledného člena do cieľa + trestné body za neuviazanie člna,
nesprávne uloženie vesiel, za odstrojenie vystrojenie záchrannými vestami a státie v člne počas plavby člna po
rybníku.
á......................................................................................................................................................20 s
7. Ejektor /Sveržov/
Vykonávajú všetci 6 členovia HD, ktorí si na vyznačenú základňu pripravia nenaštartovanú striekačku
a ostatné potrebné náradie na štartovnú čiaru a nastúpia na vyznačenú štartovnú čiaru. Po odštartovaní vytvoria
prívodné vedenie z nádrže, na výtlačné hrdlo striekačky pripoja hadicu „B“, k nej pripoja ejektor a druhú hadicu
„B“ s vyústením do nádrže. Ejektor zabezpečia ventilovým lankom a umiestnia do záchytu v potoku a čerpajú
vodu do dosiahnutia vyznačenej hladiny na nádrži. Štart je s nenaštartovanou striekačkou. Sacie vedenie musí
byť vytvorené minimálne z dvoch savíc (kôš, savica, spoj, savica, striekačka), spojené a namontované na stroj
pred vložením sacieho koša do nádrže (klasické sanie).
Potrebné náradie- prenosná striekačka, 2 ks savice /2,5 m alebo 1,6 m ľubovoľne podľa potreby/, sací kôš, 2 ks
hadice „B“, stojatý ejektor, ventilové lanko
Hodnotenie- čas meraný od štartu po dosiahnutie vyznačenej hladiny na nádrži + trestné body za neuviazanie
ventilového
lanka
a skorší
ponor
koša
pred
namontovaním
sacieho
vedenia
na
striekačku.....................................................................................................................................20 s
8. Požiarny poplach /Sveržov/
Vykonávajú všetci 6 členovia HD, ktorí sa zoblečú do spodného prádla, výstroj odložia do skriniek, zavrú
skrinku a ľahnú na lehátka. Po odštartovaní sa ustroja a nastúpia na označenú čiaru.
Minimálne povinné oblečenie: ponožky, pracovná obuv, spodná bielizeň, nohavice, tričko, bunda, prilba,
opasok.
Hodnotenie- čas meraný od štartu po nastúpenie posledného člena na vyznačenú čiaru + trestné body za chybné
ustrojenie alebo dodatočné ustrojenie na vyznačenej čiare...............................20 s
9. Vodorovné lano /Tarnov/
Vykonávajú 3 členovia HD, ktorí nastúpia na štartovnú čiaru. Po odštartovaní vybehne prvý člen a z nástupnej
plošiny sa zachytí na vodorovné lano, pohybmi rúk a nôh sa presunie na vyznačené miesto, zoskočí a vráti sa na
štartovnú čiaru. Postupne to vykonajú všetci členovia.
Hodnotenie- čas nameraný od štartu po dobehnutie posledného člena na štartovnú čiaru+ trestné body za
nepresunutie sa na vyznačené miesto ....40 s a za dotyk nohami so zemou za každý
prípad...........................................................................................................................................20 s
10. Práca s lanom /Tarnov/
Vykonávajú 3 členovia HD, ktorí nastúpia na štartovaciu čiaru. Po odštartovaní si postupne podľa poradia každý
člen vylosuje uzol, predvedie ho, dobehne na štartovaciu čiaru a tým odštartuje ďalšieho člena HD.
Hodnotenie- meraný čas + 120 sekúnd za každý nesprávne predvedený uzol
11. Požiar garáže /Rokytov/
Vykonávajú všetci 6 členovia HD, ktorí nastúpia na štartovnú čiaru. Po vydaní povelu vpred z vyznačeného
miesta po stanovenej trase presunú príves, 200 l sud (plný), 10 ks metrovice, acetylenovú fľašu a iné predmety
na určené miesto.

Hodnotenie- čas nameraný od štartu po dobehnutie do cieľa + trestné body za neúplné vypratanie garáže,
skracovanie
trasy,
neuloženie
predmetov
na
vyznačené
miesto................................................................................................................................20 s
12. Doprava vody /Rokytov/
Disciplínu vykonávajú všetci členovia súťažného družstva. Po príjazde družstvo si pripraví náradie na vopred
vyznačenú základňu- hadice (v kotúčoch), nenaštartovanú striekačku a nastúpi na štartovú čiaru. Po povele
„vpred“ vytvoria sacie vedenie z potoka Rakovec na stroj (kôš, záchytné lanko, savica, savica, stroj), od stroja
pomocou hadíc „B“ a rozdeľovača, hadíc „C“ a prúdnice dopravné vedenie pozdĺž rieky Topľa, kde bude terč
napojený na časomieru. Sacie vedenie musí byť vytvorené minimálne z dvoch savíc.
Potrebné náradie: prenosná motorová striekačka, 2 ks savice (2,5 m alebo 1,6 m podľa potreby), sací kôš,
ventilové lanko, záchytné lano, 10 hadíc a 1 prúdnica „C“, prechod z „B“ na „C“ alebo rozdeľovač,
(minimálne jedna hadica musí byť „B“)
Hodnotenie- čas nameraný od štartu až po zasiahnutie terča + trestné body za nenaviazanie lán a skracovanie
trate........................................................................................................................20 s
13. Požiarny útok od podzemného hydrantu (na sucho): /Mokroluh/
Disciplínu vykonávajú všetci členovia súťažného družstva. Po príjazde uložia prenosnú striekačku na vyznačenú
základňu a ostatné náradie na vyznačenú štartovnú čiaru a družstvo nastúpi na štartovnú čiaru. Po povele vpred
sa vystroja náradím a vykonajú nasadenie hydrantového nadstavca na podzemný hydrant, nasadia hydrantový
kľúč. Vytvoria sacie vedenie od hydrantu pomocou dvoch hadíc „B“ a zberača na prenosnú striekačku, ďalej
dopravné vedenie pomocou dvoch hadíc „B“ a rozdeľovača a dva útočné prúdy. Ľavý prúd pomocou dvoch
hadíc C a kompaktnej prúdnice. Pravý prúd pomocou hadice C, primiešavača, savičky, nádoby na penidlo,
druhej hadice C a penotvornej prúdnice. Po vytvorení vedenia, ktoré nechajú rozložené, sa súťažiaci vrátia na
štartovnú čiaru a vtedy bude čas zastavený.
Potrebné náradie- prenosná motorová striekačka, hydrantový nadstavec, hydrantový kľúč, 4 kusy hadice „B“, 4
kusy hadice „C“, 1 prúdnica, rozdeľovač, kľúč na polospojky (primiešavač, savička, penotvorná prúdnica,
nádoba)
Hodnotenie- čas nameraný od povelu „vpred“ až po nastúpenie znovu na štartovnú čiaru + trestné body za
nesprávne nasadenie hydrantového nadstavca, nenasunutie hydrantového kľúča, zlé spoje, nevloženie savičky do
nádoby na penidlo, nenatiahnutie vedenia po určenú čiaru
Každý prípad.................................................................................................................................20 s
14. Zrýchlený presun + vecné prostriedky /Zlaté/
Vykonávajú 5 členovia HD, (vodič- strojník sa s vozidlom presunie na futbalové ihrisko Zlaté), ktorí nastúpia
na štartovnú čiaru a vykonajú zrýchlený presun vyznačenou trasou s kontrolnými bodmi, prírodnými a umelými
prekážkami, označením vecných prostriedkov až do cieľa na futbalovom ihrisku v Zlatom.
Hodnotenie - čas meraný od štartu po dobehnutie posledného člena HD + trestné body za neprekonanie
prekážky, za nepreukázanie dosiahnutia kontrolného bodu a za nesprávne označenie vecných prostriedkov
............................................................................................................................................20 s
15. Záchrana raneného + ošetrenie /Zlaté/
HD nastúpi na vyznačenú štartovnú čiaru. Po štarte sa vystroja potrebnými záchrannými pomôckami, vykonajú
predlekársku kontrolu životných funkcii zranenej osoby, následne zranenú osobu prenesú na ošetrenie do
ošetrovne a vykonajú správne ošetrenie zranení pod dohľadom zdravotnej služby. Časový limit na vykonanie
súťažnej disciplíny do 10 minút.
Hodnotenie za každý zlý úkon ....................................................................................1 trestný bod.

16. Tajná disciplína

