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Ob�ianske združenie FLORIÁN 
Dobrovo�ný hasi�ský zbor Likavka 

Obec Likavka 
Základná škola s materskou školou Likavka 

a 
Okresný územný výbor Dobrovo�nej požiarnej ochrany – 

Ružomberok  
 

organizuje 
 

III. ro�ník Hasi�ského viacboja pod názvom 
 

�o páli to uhasíme – spolo�ne proti nude 
a pre h�adanie pozitívnych hodnôt v nás. 

 
     „Hasi�ský viacboj“ je organizovaný za ú�elom posilnenia kondície, vytrvalosti, zru�nosti  a presnosti 
mladých hasi�ov. Cie�om tejto akcie je rozvoj a popularizácia, ako aj podpora hasi�ského športu, 
podpora aktívneho trávenia vo�ného �asu a budovanie a rozvíjanie zru�ností a schopností detí 
a mládeže. 
 
TERMÍN A MIESTO: Viacboj sa uskuto�ní 25. septembra 2010 o 9,00 v amfiteátri pod hradom 
Likava. 
 
CENY: Ví�azné poháre pre prvé tri družstvá + medaily pre každého �lena prvých troch družstiev 
v oboch kategóriách!!! 
 
                             Pre tie hasi�ské družstvá, ktoré sa v apríli 2010 zú�astnili VIII. ro�níka 

Zimného sústredenia mladých hasi�ov v Likavke je tu možnos� získa�  
PUTOVNÝ POHÁR . Putovný pohár sa na obdobie jedného roka 

zapoži�ia tomu hasi�skému družstvu, ktoré dosiahne najrýchlejší  „súhrnný �as“ = 
vypo�ítaný ako sú�et výsledných �asov z VIII. ro�níka Zimného sústredenia a III. ro�níka 

Hasi�ského viacboja! Natrvalo získa putovný pohár to družstvo, ktorého ho získa bu� 3 x za sebou 
alebo 5 x prerušovane. 
 
 
PRIHLÁŠKY: Záväzné prihlášky je potrebné zasla� do 17. septembra 2010 poštou alebo elektronicky 
na adresu: Mgr. Rastislav Kudli�ka, Školská 503, 034 95 Likavka, e-mail: kudlickar@gmail.com 
Informácie, propozície a prihlášky možno získa� aj na stránke: www.likavskihasici.sk alebo 
www.likavka.sk alebo na telefónnom �ísle 0907 837 928. Prihlášky poslané po tomto termíne nebudú 
akceptované.  
Štartovné sa platí vo výške 5,–� za jedno sú�ažné družstvo pri prezentácii. Zaslaním záväznej 
prihlášky vedúci prehlasuje, že družstvo je plne oboznámené s pravidlami a propozíciami sú�aže. 
 
DRUŽSTVO: Sú�aží sa v kategóriách „chlapci“ (aj zmiešané družstvá) a „diev�atá“. Družstvo tvorí 5 
�lenov v kategóriách pod�a pravidiel pre celoštátnu hru „Plame�“. Vek sú�ažiacich sa zis�uje ku d�u 
organizovania sú�aže  - 8 až 15 ro�ní. 
K prezentácii musí ma� každý �len družstva karti�ku zdravotného poistenca, inak družstvo nebude 
pripustené ku štartu. 
Každý �len družstva sa sú�aže zú�astní na vlastnú zodpovednos�, vedúci kolektívu mladých hasi�ov 
plne zodpovedá za bezpe�nos� celého družstva. Usporiadate� nenesie zodpovednos� za žiadne 
vzniknuté škody. 
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STANOVIŠTIA:     

• Stre�ba zo vzduchovky 
• Prekonávanie vzdialenosti pomocou visutého lana 
• Viazanie uzlov  
• Vedrovka 
• Hod cvi�ným granátom na cie� 
• Paintball 
• Zdravotnícka príprava 
• Hasi�ské kolky 
• Spúš�anie sa po lane jednoduchou lanovkou 

 
ORGANIZA�NÉ ZABEZPE�ENIE:   

• Riadite� sú�aže: starosta obce Likavka – Vladimír Roško 
• Velite� sú�aže: predseda OZ FLORIÁN - JUDr. Miroslav Brtko 
• Hlavný rozhodca -  Mgr. Rastislav Kudli�ka 
• Rozhodcovia stanovíš� - budú ur�ení organizátormi sú�aže 
• Pomocní rozhodcovia stanovíš�  - budú ur�ení z vedúcich sú�ažných družstiev 

 
ÚSTROJ: V súlade s pravidlami hry „Plame�“ – zakryté lakte a kolená. V prípade nepriazne po�asia 
organizátori zabezpe�ia tzv. „Mokrý variant“ – charakter trate sa zmení z rýchlostnej na pochodovú so 
získavaním bodov na jednotlivých stanovištiach. Sú�ažiaci si v tomto prípade zabezpe�ia vhodný odev 
a obuv do zlého po�asia. 
 
ZDRAVOTNÁ SLUŽBA: Bude zabezpe�ená organizátormi sú�aže. 
 
STRAVOVANIE: Bude zabezpe�ené organizátormi sú�aže (suchý obed + nápoj pre družstvo) 
 
DOPRAVA: Na náklady vysielajúcej organizácie. 
 
VYHODNOTENIE: Výsledné poradie bude ur�ené sú�tom celkového �asu a trestných sekúnd zo 
všetkých stanovíš�. 
 
�ASOVÝ HARMONOGRAM: 

• 8,00 – 8,30 - prezentácia družstiev 
• 8.30 – 8,45 – otvorenie sú�aže, rozlosovanie družstiev, porada vedúcich 
• 9,00 – 15,30 – plnenie jednotlivých disciplín 
• 15,30 – vyhodnotenie a ukon�enie sú�aže. 

 
TECHNICKÉ PROSTRIEDKY: Zabezpe�í organizátor sú�aže 
 
CENY: Prvé tri družstvá v každej kategórii budú odmenené pohármi, medailami a vecnými cenami. 
 
Veríme, že svojou ú�as�ou pomôžete k naplneniu ú�elu a cie�ov „II. ro�níka Hasi�ského viacboja“. 
 
�as� prostriedkov na finan�né zabezpe�enie sú�aže bude použitých z fondu Rady vlády pre prevenciu 
kriminality. 
 
V Likavke 3. septembra 2010 
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VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

Jednotlivé stanovištia nie sú v propozíciách usporiadané pod�a poradia. Organizátori stanovia poradie 
stanovíš� pod�a terénnych špecifikácii /okrem „Stre�by zo vzduchovky“, ktorá bude na stanovišti �. 1/.  

1. S rozhodcami na stanovištiach o plnení disciplíny komunikuje len velite� družstva. Pri 
nedodržaní tejto podmienky môže by� družstvo potrestané ako pri „nesprávnej �innosti 
družstva“. 

2. Protesty je možné podáva� v súlade s platnými pravidlami pre hru Plame�, rovnako ako ich 
vybavovanie a uznávanie.  

3. Pred plnením jednotlivých disciplín velite� družstva odovzdá rozhodcovi disciplíny štartovný 
lístok. Prevezme si ho naspä� po splnení disciplíny posledným �lenom družstva a po zápise 
rozhodcom. 

4. V prípade nutného zdržania sa družstva na stanovišti z dôvodu plnenia disciplíny 
predchádzajúceho družstva bude družstvu stopnutý �as zdržania na stanovišti, ktorý sa 
zapíše do štartovného lístka a nakoniec sa odpo�íta z výsledného �asu. 

5. Družstvá sa môžu na trati predbehnú�. Predbehnutím sa pokladá to, ak všetci �lenovia 
predbiehajúceho družstva ešte pred stanoviš�om predbehnú prvého �lena predbiehaného 
družstva.  

 
Trestné body: 
Všeobecné ustanovenia sú záväzné pre všetky družstvá a za ich porušenie bude družstvo potrestané 
20 trestnými sekundami: 

• pred�asné za�atie plnenia disciplíny /ešte pred príchodom posledného �lena družstva na 
stanovište /. Plnenie disciplíny sa za�ína na pokyn rozhodcu. 

• pred�asné opustenie stanoviš�a /pred dokon�ením disciplíny posledného �lena družstva/. 
Družstvo môže opusti� stanovište po ukon�ení disciplíny len na pokyn rozhodcu. 

• neplnenie úlohy na stanovišti – za každého �lena, ktorý si nebude plni� disciplínu 
• nesprávna �innos� družstva na stanovištiach 
 
 

Diskvalifikácia družstva: 
Družstvo bude diskvalifikované ak: 

• nenastúpi pod�a predpísaného poradia a po vyzvaní na štart, 
• vynechá niektoré zo stanovíš�, respektíve za neplnenie disciplín pod�a poradia jednotlivých 

stanovíš�, 
• neprebehne cie�om niektorý �len družstva, 
• za neuposlúchnutie rozhodcov, 
• za nedisciplinovanos� a  opakované priestupky vo�i pravidlám, pravidlám slušného správania 

sa a fair-play pravidlám, 
• ak za niektorého �lena družstva bude disciplínu na stanovišti plni� niektorý iný �len. 

 
 

STANOVIŠTIA: 
 
Stre�ba zo vzduchovky 

 
Úlohou  každého  sú�ažiaceho  je  zostreli�  3 ks  drevených kolíkov o rozmeroch 10x5 cm na �o bude 
ma� 3 ks striel do vzduchovky. Za každý kolík, ktorý ostane na podložke /aj zvalený �i obrátený/ sa 
družstvu k výslednému �asu pripo�ítajú 3 trestné sekundy. Na stre�bu budú k dispozícii vzduchovky 
Slávia 631, prípadne Slávia 630, nastrelené na stred. 
UPOZORNENIE!!!  Vzduchovky sú nové, kvalitné. Po�as i po vykonaní disciplíny treba so 
vzduchovkami zaobchádza� opatrne – poškodenie vzduchoviek zaprí�inené nešetrným 
zaobchádzaním (napr. hodenie vzduchovky o zem ...) bude dané k náhrade vysielajúcej organizácii 
sú�ažiaceho, ktorý škodu spôsobil!!! 
 
Prekonávanie vzdialenosti pomocou visutého lana 

 
Úlohou každého �lena sú�ažného družstva je prekona� ur�enú vzdialenos� (do 5 m) vyzna�enú na 
zemi za pomoci visutého lana �ubovo�ným spôsobom. Za nesplnenie disciplíny sa považuje dotyk 
alebo preš�ap nôh vyzna�eného územia. Za každého �lena, ktorý neprekoná predpísanú vzdialenos� 
sa družstvo potrestá 10 trestnými sekundami. 
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Viazanie uzlov 

 
Úlohou každého sú�ažiaceho je správne naviaza� a upravi� uzol pod�a požiadaviek na správnos� uzla 
pri kolách hry Plame�. Viaza� sa budú tieto uzle: 2x plochá spojka, 1x tesársky uzol, 1 x lodný uzol 
a 1x uzol na prúdnicu. Sú�ažiaci pristúpia �ubovo�ne k stojanu, na pokyn rozhodcu si obrátia tabu�ku, 
na ktorej bude vyobrazený predpísaný uzol. Po naviazaní uzla odstúpia od stojana. Kontrolu 
správnosti naviazaných uzlov vykoná velite� a rozhodca disciplíny. Uzly musia by� správne uviazané a 
vidite�ne upravené, pretože rozhodca ich nebude pri závere�nej kontrole upravova�! Za každý 
nenaviazaný alebo zle naviazaný uzol bude družstvo potrestané 10 trestnými sekundami. Pokia� 
niektorý zo sú�ažiacich uzol ani neza�ne viaza�, bude družstvo za každý takýto pokus potrestané ako 
pri „nesprávnej �innosti družstva“.  
 
„Vedrovka“ 

 
Úlohou sú�ažiacich na tomto stanovišti je z podložky zostreknú� 6 ks plechovíc.  Nie je stanovené 
ko�kí �lenovia družstva majú disciplínu plni�. Pred za�atím plnenia disciplíny je vedrovka prázdna. 
Na pokyn rozhodcu si sú�ažiaci naplnia vedrovku 10 litrami vody. Dop��anie vedrovky nie je povolené. 
Úlohou družstva je zostreknú� plechovky z nástrekového ter�a o rozmeroch 1x1,5m so šiestimi 
otvormi o priemere 50mm, a to v predpísanom poradí 1; 2; 3; 4; 5; 6.  
Trestné body:  - za každú plechovicu, ktorá zostane na podložke sa družstvu pripo�íta 5 trestných 
sekúnd             - za zostreknutie plechoviek v nesprávnom poradí – 15 trestných sekúnd 
                          
Hod cvi�ným granátom na cie� 

 
Sú�ažiaci sa snažia trafi� cvi�ným granátom do vyzna�eného okopu / 2 x 1/ m zo vzdialenosti 8 m �o 
najviac zásahov. Každý sú�ažiaci môže hádza� iba raz a to len 3 pokusy. Preš�ap odhodovej �iary sa 
považuje za neplatný pokus bez možnosti opravy. Za správny zásah sa po�íta aj zasiahnutie �iary 
vyzna�eného okopu. Za každý netrafený hod sa družstvo potrestá 3 trestnými sekundami. 
 
Paintball 

 
Úlohou sú�ažiacich pri plnení disciplíny na tomto stanovišti bude �o najviac zásahmi trafi� pevný cie� 
/štvorec 1 x 1 m/ zo vzdialenosti 20m. Sú�ažiaci budú ma� pri stre�be nasadenú ochrannú masku. 
Strie�a� na ter� bude každý po 3 rany. Za každú strelu mimo vyzna�eného ter�a bude družstvo 
potrestané 3 trestnými sekundami. 
 
Zdravotnícka príprava 

 
Sú�ažiaci sa na za�iatku vyzna�eného úseku rozdelia na 2 zranených a troch záchranárov. Úlohou 
záchranárov je prenies� zranených cez 20 m úsek predpísaným spôsobom. Dvaja záchranári prenesú 
zraneného za pomoci „po�ných nosítiek“ a jeden záchranár prenesenie zraneného (nesením na 
chrbte). Záchranári musia na trase prekona� slalom medzi kuželmi, prechod cez 8 pneumatík 
a prechod ponad lavi�ku a to tam aj spä�. Za každý dotyk zraneného zeme ktorouko�vek �as�ou tela 
bude družstvo 
potrestané 5 trestnými sekundami. 
 
Hasi�ské kolky 

 
Úlohou sú�ažiacich na tomto stanovišti je zhodi� 9 kolkov za pomoci rozvinutia 10 m hadice (zvinutej 
bez preloženia) zo vzdialenosti 5 m. Každý sú�ažiaci rozvinie jednu hadicu (hadica sa musí rozvíja� 
odtá�aním, nesmie by� do kolkov hodená ani podtrhávaná...) vždy len po jednom. Trestné sekundy 
budú družstvu pridelené za každú nezhodenú kolku 5 trestných sekúnd 
 
Spúš�anie sa po lane jednoduchou lanovkou 
 
Úlohou družstva je jednotlivo prekona� vzdialenos� minimálne 10m spustením sa v závese 
v jednoduchej lanovke – seda�ke so zaistením. Každý �len družstva sa pred plnením disciplíny na 
stanovišti vyzbrojí zásahovým opaskom (dodá usporiadate�). Vzdialenos� prekonáva každý �len 
družstva jednotlivo. Každý �len ktorý vykonal disciplínu a prekonal stanovenú vzdialenos� 
predpísaným spôsobom „zanesie“ seda�ku na štartovnú �iaru a disciplínu plní �alší �len družstva.  
10 trestnými sekundami bude potrestané družstvo za každého �lena, ktorý nesplní alebo odmietne 
vykona� túto disciplínu.  
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II. ro�ník Hasi�ského viacboja pod názvom 
 
 

�o páli to uhasíme – spolo�ne proti nude 
a pre h�adanie pozitívnych hodnôt v nás. 

 
P R I H L Á Š K A 

 
 
Týmto záväzne prihlasujem do sú�aže ........... družstvo (družstvá) mladých hasi�ov z DHZ 

................................................................ v kategórii ........................................ . 

Zárove� sa zaväzujem  uhradi� štartovné vo výške 5,–� za jedno sú�ažné družstvo pri 
prezentácii v de� konania sú�aže. Takisto záväzne prehlasujem, že som plne oboznámený 
s pravidlami a propozíciami sú�aže. 
 

______________________________ 

                               vedúci sú�ažného kolektívu 

 

Záväznú prihlášku (Návratku) je potrebné zasla� do  17. septembra 2010, na adresu:  
Mgr. Rastislav Kudli�ka, Školská 503, 034 95 Likavka, e-mail: kudlickar@gmail.com   
 
Prihlášky poslané po tomto termíne nebudú akceptované. (rozhodujúci je dátum odoslania) 
 
 
V ................................... d�a ............ 2010 

 
- - - - - -  � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Návratka 

 

Týmto záväzne prihlasujem do sú�aže ........... družstvo (družstvá) mladých hasi�ov z DHZ 

..................................................................v kategórii ....................................... . 

Zárove� sa zaväzujem  uhradi� štartovné vo výške 5,–� za jedno sú�ažné družstvo pri 

prezentácii v de� konania sú�aže. 

______________________________ 

            vedúci sú�ažného kolektívu 

 

V ................................... d�a ............ 2010 


