
Sbor dobrovolných hasičů Ostrava - Muglinov 

POZVÁNKA  
na 4. ročník pohárové soutěže 

 

v disciplínách CTIF  
která je součástí Ostravské ligy mládeže 

 

Místo konání: Hasičská stanice Ostrava – Poruba 

Datum konání: neděle, 12. 5. 2019, od 900 cca do 1700
 

 
Disciplíny: Vytvoření hadicového vedení (hlavní disciplína) 

Nástřik džberovými stříkačkami 
Štafeta CTIF 

 
Družstva: Družstva mají nejméně 6 členů, nestartují hlídky, ale družstva!!! 

 
Pravidla: Soutěž se uskuteční dle pravidel OLM s následujícími upřesněními 

 
 
Krom družstev dle pravidel OLM je soutěž určena rovněž družstvům dorostenců dle 
Směrnice pro celoroční činnost dorostu SH ČMS s platností od 1. 9. 2007 včetně výkladů 
a dodatků. Pravidla provedení disciplín jsou pro ně stejné jako pro kategorii starších 
žáků. 
 
Disciplína „vytvoření hadicového vedení“: 

 
Disciplína  vychází  z požárního  útoku  CTIF,  tak  jak  je  popsán  ve  směrnici  hry 

PLAMEN platné od 1.9.2016. Provádí se dle těchto pravidel s následujícími upřesněními: 
- disciplíny se zúčastní pouze velitel a členové s čísly 6, 7, 8 a 9 
- úkoly, které plní čísla 2, 3, 4 a 5 se vypouštějí 
- velitel se při provádění disciplíny nemusí zastavit na značce mezi nástřikovými terči 
- při postavení v cíli se č. 6 staví hned vedle velitele 
- u kategorie mladších je vodní příkop zkrácen na 1 m 
- disciplína je měřena elektronicky 
- u disciplíny lze využít vlastní hadice s nosiči 

 
Disciplína „nástřik džberovými stříkačkami“:  

 
Disciplína  vychází  z požárního  útoku  CTIF,  tak  jak  je  popsán  ve  směrnici  hry 

PLAMEN platné od 1.9.2016. Provádí se dle těchto pravidel s následujícími upřesněními: 
- disciplíny se zúčastní pouze velitel a členové s čísly 2, 3, 4 a 5 
- úkoly, které plní čísla 6, 7, 8 a 9 se vypouštějí 
- u kategorie mladších je vodní příkop zkrácen na 1m a nástřik se provádí na plechovku 
- disciplína je měřena elektronicky 
- u disciplíny lze využít vlastní džberové stříkačky, hadice a proudničky 



Disciplína „štafeta CTIF“:  
 

Disciplína vychází ze štafety CTIF, tak jak je popsána ve směrnici hry PLAMEN 
platné od 1.9.2016. Provádí se dle těchto pravidel s následujícími upřesněními: 

- disciplíny se zúčastní pouze 6 členů družstva 
- úseky č. 2, 4 a 8 (volné úseky) se vypouští 
- u  disciplíny  lze  využít  vlastní  materiál  na  poslední  úsek  (rozdělovač,  hadice)  a 

proudnici 
 
Každé družstvo má možnost absolvovat dva pokusy v každé ze tří disciplín, přičemž do 
každého pokusu může zařadit libovolné závodníky svého družstva. Do hodnocení se 
započítává vždy lepší z obou pokusů v dané disciplíně. Do celkového hodnocení se 
započítávají výsledky všech tří disciplín. 

 
Družstvo má nejméně 6 členů, pokud SDH přihlásí více družstev ve stejné kategorii, budou se 
tyto označovat dle pravidel OLM jako A, B, C,… 

Soutěžní družstva budou startovat dle nahlášeného pořadí. Účast svých družstev proto hlaste 
na email ivo.adamek@post.cz. Nahlášeným družstvům dopředu sdělíme orientační čas startu, 
nenahlášená družstva budou startovat podle příjezdů na konci startovního pole. Čas plnění 
disciplín jednoho družstva předpokládáme cca 90 minut. Aktuální startovní listinu najdete na  
www.oshov.cz. 

 
V případě nahlášení více družstev z jednoho SDH, i do různých kategorií, si zajistěte dostatek 
vedoucích. Z důvodu souběžného plnění všech 3 disciplín mohou družstva z jednoho SDH 
startovat zároveň na různých disciplínách. 

 
Soutěž se koná za každého počasí. Občerstvení bude možno zakoupit přímo v areálu. 

Případné dotazy Vám zodpovím na tel. čísle: +420 773 756 208 – Ivo Adámek. 


