
 
  



                                      
                                            Směrnice 
 

Soutěž se opět uskuteční formou branného závodu tříčlenných hlídek ve 
čtyřech kategoriích, a to 

a) do 25 let věku 
b) do 35 let věku 
c) do 50 let věku 
d) nad 50 let věku /pro všechny, které se připraví - bez časového limitu. 

který bude rozhodující jen při rovnosti bodů, hodnotí se jen plnění 
disciplín./  

 Zvlášť bude provedeno hodnocení event. hlídek z přítomné veřejnosti.  

1. discipína - Střelba ze vzduchovky 
Střílí se vleže na dřevěné špalíky (o vel. 7x5x2 cm) ze vzdálenosti 10 metrů, 
jsou postaveny na podkladové desce ve výšce 30 cm nad zemí. Každá soutě- 
žící střílí 3 rány na 3 špalíky (má k dispozici 3 diabolky). 
Hodnocení: za každý nezasažený špalík - 1 trestný bod. 
 

2. disciplína - Zdravověda   (úkol bude vyhlášen při nástupu hlídek) 
Hlídka provede praktickou ukázku ošetření předem určeného druhu zranění, 
případně transport zraněného na určitou vzdálenost (kupř. při zlomenině 
předloktí, poranění kolena, či jiné části končetin, ošetření popáleniny aj.). 
Hodnocení: neschopnost laického popisu správného ošetření či špatné ošetření 
apod. - 5 trestných bodů pro hlídku. 
 

3. disciplína- Zásah ruční  džberovou stříkačkou 
Na vyznačeném místě je připravena džberová stříkačka naplněná vodou. 
3m od stříkačky je viditelně označeno místo, odkud se provádí hašení požáru. 
Po doběhnutí  hlídky členky provedou útok džberovou stříkačkou s cílem srazit 
proudem vody všechny plaminky hořícího domečku. 
Hlídka má k dispozici jen jednu náplň džberovky. 
Hodnocení: za každý nesestříknutý plamínek - 1 trestný bod. 
 

4. disciplína - Hadicový kuželník 
Každá členka si po doběhnutí na disciplínu sama svine do kotouče jednu hadici 
C o délce 10 metrů a z vyznačeného místa ji rozvine do sestavy devíti kuželek. 
Srážení kuželek se nesmí provádět následným strhnutím kuželek, či jinou 
nesprávnou manipulací s hadicí. 
Hodnocení: za alespoň jednu nesraženou kuželku každou členkou hlídky  
- po 1 trestném bodu. 



 

5. disciplína - Určování ručních hasicích přístrojů 
Na stanovišti je připraveno zobrazení pěti druhů ručních hasicích přístrojů a 
pěti kartiček označujících různé hořlavé látky. Každá členka si vylosuje hořlavou 
látku a určí RHP, který je nejvhodnější k hašení vylosované látky, naznačí uve- 
dení do provozu a uvede aspoň jednu látku, pro kterou je daný RHP nevhodný. 
Hodnocení: Každá členka hlídky po 1 trestném bodu- za nesprávně určený RHP 
- za nesprávné uvedení RHP do provozu – za nesprávné určení nevhodné 
hořlaviny pro daný typ RHP. 
 

6. disciplína - Útočné vedení od hydrantu 
Na stanovišti u nadzemního hydrantu jsou připraveny dvě hadice C o délce 
20m a proudnice C. Úkolem je rozvinutí, spojení hadic a napojení na hydranto- 
vý nástavec, otevřít zcela příslušný ventil a od proudnice dát povel VODU! 
Hodnocení: 5 trestných bodů pro hlídku - za nesplnění úkolu. 
 

7. disciplína - Myšilovka 
Na stanovišti je překážka v délce tří metrů, která musí být překonána. 
V případě nepřízně počasí je tato disciplína operativně ze soutěže vyřazena. 
Hodnocení: za nesplnění úkolu - 5 trestných bodů pro hlídku. 
 

8. disciplína - Házení na cíl 
Každá členka družstva obdrží 3 tenisové míčky, kterými postupně hází na cíl 
(figurína sv. Floriána s otvorem ve znázorněné putýnce na vodu). 
Hodnocení: za každý neumístěný míček - 1 trestný bod. 
 

9. disciplína - Hod granátem na cíl  
Každá členka hlídky hází postupně 3 granáty (v rukou může mít pouze jeden) 
na jasně viditelný cíl (zákop o rozměrech 2x1 m (delší strana zákopu je 
rovnoběžná s odhazovou čárou). Bližší okraj zákopu je umístěn ve vzdálenosti 5 
metrů. Na odhazovou čáru vrací granáty pomocný rozhodčí. 
Hodnocení: za každý 1. dopad granátu mimo okop je zatížení trest. Bodem, 
maxim. 9 trestných bodů pro hlídku. 
 
    10.   disciplína Překonání dvojitého žebříku  
 Žebřík bude postaven v krátké vzdálenosti  před 7. překážkou. Plnění je 
kolektivní, ovšem překážku překoná jedna ze soutěžících, další 2 členky 
družstva žebřík jistí.  
 Hodnocení: za nesplnění úkolu - 5 trestných bodů pro hlídku 
 



 Dotazy, účast na soutěži a počet hlídek hlaste do 12. září 2017  
 na tel.:   777 803 521, příp na email.adresu: miladaptoskova@seznam.cz. 
(Ve dnech 4.-9.9.  budu v Rožnově p.R,, nemusí být dobrý signál.) 
 
Organizátoři za projevené pochopení děkují předem. Budete ovšem vítáni i 
když své rozhodnutí k účasti necháte na poslední chvíli. 
 
Za správnost v propozicích zodpovídá Ptošková 
 
 


