
                                                     Štafeta požiarnych dvojíc.                                               Príloha č. 1 
 
 
    Pri tvorbe tejto disciplíny sa vychádzalo z propozícii  „Štafety požiarnych dvojíc“ (príloha 
Požiarnika 16/1990). Disciplína bola doplnená o viazanie uzlov 1. súťažiacieho člena družstva 
a rozpracovaná pre plnenie 9-členného družstva. 
       Pred začatím disciplíny podá veliteľ družstva hlásenie rozhodcovi disciplíny!!! 
Popis disciplíny: 
     Deväťčlenné družstvá sú nastúpené v dvojstupe. Veliteľ stojí vľavo. Na signál štartéra vybehne 
veliteľ – súťažiaci č.1. po vyznačenej dráhe, na konci telocvične naviaže tri uzle v ľubovoľnom poradí 
(lodný uzol, plochá spojka, tesársky uzol) a vráti sa na štartovú čiaru. Uzly musia byť  správne 
uviazané a viditeľne upravené, pretože rozhodca ich nebude pri záverečnej kontrole upravovať! 
Prvá dvojica – súťažiaci č. 2. a 3. po vybehnutí sa vyzbrojí náradím (1x 10m hadica C, 1x prúdnica C) 
uloženým na vyznačenej čiare a dobehne k makete hydrantového nádstavca. Č. 2. rozvinie hadicu, 
podá polospojku a pripevní hadicu C k hydrantovému nádstavcu. Č. 3. hadicu rozloží, pripojí na ňu 
prúdnicu a položí prúdnicu tak, aby ležala v smere útoku na vyznačenej čiare. Po skončení činnosti 
obaja obehnú značku na konci dráhy a vrátia sa na štartovnú čiaru. Po ich návrate za štartovaciu čiaru 
vybehne ďalšia dvojica – súťažiaci č. 4. a 5. Obidvaja obehnú značku a pri ceste späť v ľubovoľnom 
poradí jeden člen odpojí prúdnicu, preloží hadicu a odpojí ju od hydrantového nádstavca a položí 
prúdnicu na vyznačenú čiaru. Druhý bez pomoci musí hadicu úplne zvinúť do dosiahnutia 
hydrantového nádstavca a položí ju na vyznačenú čiaru. Po položení prúdnice a stočenej hadice obaja 
prebehnú za štartovaciu čiaru. Ďalej vybehne ďalšia dvojica súťažiaci č. 6. a 7. Ich činnosť je rovnaká 
ako u súťažiacich č. 2. a 3., len č. 8 sa vyzbrojí novou hadicou C. Po prebehnutí štartovacej čiary 
vybehne na trať posledná dvojica – súťažiaci č. 8. a 9. Ich činnosť je rovnaká ako u súťažiacich č. 4. 
a 5. Pokus skončí prebehnutím posledného súťažiaceho cieľom. 
     Každý člen súťažného družstva musí obehnúť značku a musí sa pozdĺž hadicového vedenia 
pohybovať po ľavej strane v smere plnenia disciplíny tak, aby vedenie mal po pravej ruke!  
     Pokiaľ sa pri ceste k značke rozpadne kotúč hadice pred dosiahnutím úrovne hydrantového 
nádstavca, respektíve pri ceste späť od hydrantového nádstavca pred dosiahnutím vyznačenej čiary, 
musí ju súťažiaci opäť zvinúť a až potom môže v činnosti pokračovať! 
TRESNÉ SEKUNDY: 

• za pomoc pri zviňovaní hadíc                                                                       10 sekúnd 
• predčasné vybehnutie každého člena                                                            10 sekúnd 
• nezvinutie rozpadnutého kotúča (t. j. medzi štartovnou čiarou a hydrant. nádstavcom resp. 

medzi hydrantovým nádstavcom a  vyznačenou čiarou na položenie náradia)                                                                                                        
                  10 sekúnd 

• nerozloženie hadice tak, aby prúdnica ležala na vyznačenej čiare               10 sekúnd 
• nesprávne napojenie hadice na hydrantový nádstavec                                 10 sekúnd 
• nesprávne spojenie hadice a prúdnice                                                          10 sekúnd 
• neobehnutie značky na konci dráhy                                                              10 sekúnd 
• neúplné zvinutie hadice do dosiahnutia úrovne hydrantového nádstavca    10 sekúnd 
• hodenie hadice alebo prúdnice                                                                     10 sekúnd 
• chodenie po nesprávnej strane hadicového vedenia /za každý prípad/        10 sekúnd 
• nesprávne zvinutie hadice napr. dvojité preloženie a pod.                           10 sekúnd 
• nesprávne naviazanie uzlov – za každý uzol                                                10 sekúnd 

POKUS JE NEPLATNÝ: 
• v prípade nezvinutia hadice 
• ak niektorý člen družstva neprebehne cieľom 

     Po skončení disciplíny sa veliteľ družstva odoberie k rozhodcovskému stolíku kde mu budú 
oznámené trestné sekundy za družstvo a podpíše zápis z vykonania disciplíny!!! 



 


