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Občianske združenie FLORIÁN 

Dobrovoľný hasičský zbor Likavka 
Súkromný školský klub detí „DOTYK“ – Ružomberok 

Obec Likavka 
Základná škola s materskou školou Likavka 

Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany Ružomberok 
 

organizuje 
 

V. ročník Hasičského viacboja pod názvom 
 

Čo páli to uhasíme – spoločne proti nude 
a pre hľadanie pozitívnych hodnôt v nás. 

 
 
     „Hasičský viacboj“ je organizovaný za účelom posilnenia kondície, vytrvalosti, zručnosti  a presnosti 
mladých hasičov. Cieľom tejto akcie je rozvoj a popularizácia, ako aj podpora hasičského športu, 
podpora aktívneho trávenia voľného času a budovanie a rozvíjanie zručností a schopností detí 
a mládeže. 
 
TERMÍN A MIESTO: Viacboj sa uskutoční 29. septembra 2012 o 9,00 v amfiteátri pod hradom 
Likava. 
 
CENY: Víťazné poháre pre prvé tri družstvá + medaily pre každého člena prvých troch družstiev 
v oboch kategóriách!!! 
 

                             Pre tie hasičské družstvá, ktoré sa v marci 2012 zúčastnili X. ročníka     

Zimného sústredenia mladých hasičov v Likavke je tu možnosť získať  
PUTOVNÝ POHÁR . Putovný pohár sa na obdobie jedného roka 

zapožičia tomu hasičskému družstvu, ktoré dosiahne najrýchlejší  „súhrnný čas“ = 
vypočítaný ako súčet výsledných časov z X. ročníka Zimného sústredenia a V. ročníka 

Hasičského viacboja!  Natrvalo získa putovný pohár to družstvo, ktorého ho získa buď 3 x za sebou 
alebo 5 x prerušovane. 
 
 
PRIHLÁŠKY: Záväzné prihlášky je potrebné zaslať  do 25. septembra 2012 poštou alebo 
elektronicky na adresu: Mgr. Rastislav Kudlička, Školská 503, 034 95 Likavka, e-mail: 
kudlickar@gmail.com Informácie, propozície a prihlášky možno získať aj na stránke: 
www.likavskihasici.sk alebo www.likavka.sk alebo na telefónnom čísle 0907 837 928. Prihlášky 
poslané po tomto termíne nebudú akceptované.  
Štartovné sa platí vo výške 5,–€ za jedno súťažné družstvo pri prezentácii. Zaslaním záväznej 
prihlášky vedúci prehlasuje, že družstvo je plne oboznámené s pravidlami a propozíciami súťaže. 
 
DRUŽSTVO: Súťaží sa v kategóriách „chlapci“ (aj zmiešané družstvá) a „dievčatá“. Družstvo tvorí 5 
členov v kategóriách podľa pravidiel pre celoštátnu hru „Plameň“. Vek súťažiacich sa zisťuje ku dňu 
organizovania súťaže  - 8 až 15 roční. 
K prezentácii musí mať každý člen družstva kartičku zdravotného poistenca, inak družstvo nebude 
pripustené ku štartu. 
Každý člen družstva sa súťaže zúčastní na vlastnú zodpovednosť, vedúci kolektívu mladých hasičov 
plne zodpovedá za bezpečnosť celého družstva. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za žiadne 
vzniknuté škody. 
 
 

mailto:kudlickar@gmail.com
http://www.likavskihasici.sk/
http://www.likavka.sk/
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STANOVIŠTIA:     

 Streľba zo vzduchovky 

 Prekonávanie vzdialenosti pomocou visutého lana 

 Viazanie uzlov  

 Vedrovka 

 Hod cvičným granátom na cieľ 

 Paintball 

 Zdravotnícka príprava 

 Hasičské kolky 

 Spúšťanie sa po lane jednoduchou lanovkou 
 
ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE:   

 Riaditeľ súťaže: starosta obce Likavka – Ing. Marián Javorka 

 Veliteľ súťaže: predseda OZ FLORIÁN - JUDr. Miroslav Brtko 

 Hlavný rozhodca -  Mgr. Rastislav Kudlička 

 Rozhodcovia stanovíšť - budú určení organizátormi súťaže 

 Pomocní rozhodcovia stanovíšť  - budú určení z vedúcich súťažných družstiev 
 
ÚSTROJ: V súlade s pravidlami hry „Plameň“ – zakryté lakte a kolená. V prípade nepriazne počasia 
organizátori zabezpečia tzv. „Mokrý variant“ – charakter trate sa zmení z rýchlostnej na pochodovú so 
získavaním bodov na jednotlivých stanovištiach. Súťažiaci si v tomto prípade zabezpečia vhodný odev 
a obuv do zlého počasia. 
 
ZDRAVOTNÁ SLUŽBA: Bude zabezpečená organizátormi súťaže. 
 
STRAVOVANIE: Bude zabezpečené organizátormi súťaže (suchý obed + nápoj pre družstvo) 
 
DOPRAVA: Na náklady vysielajúcej organizácie. 
 
VYHODNOTENIE: Výsledné poradie bude určené súčtom celkového času a trestných sekúnd zo 
všetkých stanovíšť. 
 
ČASOVÝ HARMONOGRAM: 

 8,00 – 8,30 - prezentácia družstiev 

 8.30 – 8,45 – otvorenie súťaže, rozlosovanie družstiev, porada vedúcich 

 9,00 – 15,30 – plnenie jednotlivých disciplín 

 15,30 – vyhodnotenie a ukončenie súťaže. 
 
TECHNICKÉ PROSTRIEDKY: Zabezpečí organizátor súťaže 
 
 
Veríme, že svojou účasťou pomôžete k naplneniu účelu a cieľov „V. ročníka Hasičského viacboja“. 
 
Časť prostriedkov na finančné zabezpečenie súťaže bude použitých z fondu Rady vlády pre prevenciu 
kriminality. 
 
V Likavke 1. septembra 2012 
 
......................................................          ........................................................ 
         predseda OZ Florián          predseda DHZ Likavka 

 
 

......................................................          ........................................................ 
           riaditeľ ŠKD Dotyk           starosta obce Likavka 

 
 

......................................................          ........................................................ 
       riaditeľ ZŠMŠ Likavka               riaditeľka OV DPO Ružomberok
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VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

Jednotlivé stanovištia nie sú v propozíciách usporiadané podľa poradia. Organizátori stanovia poradie 
stanovíšť podľa terénnych špecifikácii /okrem „Streľby zo vzduchovky“, ktorá bude na stanovišti č. 1/.  

1. S rozhodcami na stanovištiach o plnení disciplíny komunikuje len veliteľ družstva. Pri 
nedodržaní tejto podmienky môže byť družstvo potrestané ako pri „nesprávnej činnosti 
družstva“. 

2. Protesty je možné podávať v súlade s platnými pravidlami pre hru Plameň, rovnako ako ich 
vybavovanie a uznávanie.  

3. Pred plnením jednotlivých disciplín veliteľ družstva odovzdá rozhodcovi disciplíny štartovný 
lístok. Prevezme si ho naspäť po splnení disciplíny posledným členom družstva a po zápise 
rozhodcom. 

4. V prípade nutného zdržania sa družstva na stanovišti z dôvodu plnenia disciplíny 
predchádzajúceho družstva bude družstvu stopnutý čas zdržania na stanovišti, ktorý sa 
zapíše do štartovného lístka a nakoniec sa odpočíta z výsledného času. 

5. Družstvá sa môžu na trati predbehnúť. Predbehnutím sa pokladá to, ak všetci členovia 
predbiehajúceho družstva ešte pred stanovišťom predbehnú prvého člena predbiehaného 
družstva.  

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

 predčasné začatie plnenia disciplíny /ešte pred príchodom posledného člena družstva na 
stanovište /. Plnenie disciplíny sa začína na pokyn rozhodcu. 

 predčasné opustenie stanovišťa /pred dokončením disciplíny posledného člena družstva/. 
Družstvo môže opustiť stanovište po ukončení disciplíny len na pokyn rozhodcu. 

 neplnenie úlohy na stanovišti – za každého člena, ktorý si nebude plniť disciplínu 

 nesprávna činnosť družstva na stanovištiach 
 

Diskvalifikácia družstva: 
Družstvo bude diskvalifikované ak: 

 nenastúpi podľa predpísaného poradia a po vyzvaní na štart, 

 vynechá niektoré zo stanovíšť, respektíve za neplnenie disciplín podľa poradia jednotlivých 
stanovíšť, 

 neprebehne cieľom niektorý člen družstva, 

 za neuposlúchnutie rozhodcov, 

 za nedisciplinovanosť a  opakované priestupky voči pravidlám, pravidlám slušného správania 
sa a fair-play pravidlám, 

 ak za niektorého člena družstva bude disciplínu na stanovišti plniť niektorý iný člen. 
 
 

STANOVIŠTIA: 
 

Streľba zo vzduchovky 
 

Úlohou  každého  súťažiaceho  je  zostreliť  3 ks  drevených kolíkov o rozmeroch 10x5 cm na čo bude 
mať 3 ks striel do vzduchovky. Za každý kolík, ktorý ostane na podložke /aj zvalený či obrátený/ sa 
družstvu k výslednému času pripočítajú 3 trestné sekundy. Na streľbu budú k dispozícii vzduchovky 
Slávia 631, prípadne Slávia 630, nastrelené na stred. 
UPOZORNENIE!!!  Vzduchovky sú nové, kvalitné. Počas i po vykonaní disciplíny treba so 
vzduchovkami zaobchádzať opatrne – poškodenie vzduchoviek zapríčinené nešetrným 
zaobchádzaním (napr. hodenie vzduchovky o zem ...) bude dané k náhrade vysielajúcej organizácii 
súťažiaceho, ktorý škodu spôsobil!!! 
 
Prekonávanie vzdialenosti pomocou visutého lana 

 

Úlohou každého člena súťažného družstva je prekonať určenú vzdialenosť (do 5 m) vyznačenú na 
zemi za pomoci visutého lana ľubovoľným spôsobom. Za nesplnenie disciplíny sa považuje dotyk 
alebo prešľap nôh vyznačeného územia. Za každého člena, ktorý neprekoná predpísanú vzdialenosť 
sa družstvo potrestá 10 trestnými sekundami. 



 

 

         Občianske združenie FLORIÁN                              tel.:  0907 837 928 
         S. Nemčeka 169              e-mail: kudlickar@gmail.com  
         034 95  Likavka                  web: www.likavskihasici.sk 

 

Viazanie uzlov 
 

Úlohou každého súťažiaceho je správne naviazať a upraviť uzol podľa požiadaviek na správnosť uzla 
pri kolách hry Plameň. Viazať sa budú tieto uzle: 2x plochá spojka, 1x tesársky uzol, 1 x lodný uzol 
a 1x uzol na prúdnicu. Súťažiaci pristúpia ľubovoľne k stojanu, na pokyn rozhodcu si obrátia tabuľku, 
na ktorej bude vyobrazený predpísaný uzol. Po naviazaní uzla odstúpia od stojana. Kontrolu 
správnosti naviazaných uzlov vykoná veliteľ a rozhodca disciplíny. Uzly musia byť správne uviazané a 
viditeľne upravené, pretože rozhodca ich nebude pri záverečnej kontrole upravovať! Za každý 
nenaviazaný alebo zle naviazaný uzol bude družstvo potrestané 10 trestnými sekundami. Pokiaľ 
niektorý zo súťažiacich uzol ani nezačne viazať, bude družstvo za každý takýto pokus potrestané ako 
pri „nesprávnej činnosti družstva“.  
 
„Vedrovka“ 

 

Úlohou súťažiacich na tomto stanovišti je z podložky zostreknúť 6 ks plechovíc.  Nie je stanovené 
koľkí členovia družstva majú disciplínu plniť. Pred začatím plnenia disciplíny je vedrovka prázdna. 
Na pokyn rozhodcu si súťažiaci naplnia vedrovku 10 litrami vody. Dopĺňanie vedrovky nie je povolené. 
Úlohou družstva je zostreknúť plechovky z nástrekového terča 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 pripočíta 5 trestných 
sekúnd             -  za zostreknutie plechoviek v nesprávnom poradí – 15 trestných sekúnd 
                          
Hod cvičným granátom na cieľ 

 

Súťažiaci sa snažia trafiť cvičným granátom do vyznačeného okopu / 2 x 1/ m zo vzdialenosti 8 m čo 
najviac zásahov. Každý súťažiaci môže hádzať iba raz a to len 3 pokusy. Prešľap odhodovej čiary sa 
považuje za neplatný pokus bez možnosti opravy. Za správny zásah sa počíta aj zasiahnutie čiary 
vyznačeného okopu. Za každý netrafený hod sa družstvo potrestá 3 trestnými sekundami. 
 
Paintball 

 

Úlohou súťažiacich pri plnení disciplíny na tomto stanovišti bude čo najviac zásahmi trafiť pevný cieľ 
/štvorec 1 x 1 m/ zo vzdialenosti 20m. Súťažiaci budú mať pri streľbe nasadenú ochrannú masku. 
Strieľať na terč bude každý po 3 rany. Za každú strelu mimo vyznačeného terča bude družstvo 
potrestané 3 trestnými sekundami. 
 
Zdravotnícka príprava 

 

Súťažiaci sa na začiatku vyznačeného úseku rozdelia na 2 zranených a troch záchranárov. Úlohou 
záchranárov je preniesť zranených cez 20 m úsek tam a späť predpísaným spôsobom. Dvaja 
záchranári prenesú zraneného za pomoci „poľných nosítiek“ a jeden záchranár prenesenie zraneného 
(nesením na chrbte). Záchranári musia na trase prekonať slalom medzi kuželmi a prechod cez 8 
pneumatík, a to tam aj späť. Za každý dotyk zraneného zeme ktoroukoľvek časťou tela bude družstvo 
potrestané 5 trestnými sekundami. 
 
Hasičské kolky 

 

Úlohou súťažiacich na tomto stanovišti je zhodiť 9 kolkov za pomoci rozvinutia 10 m hadice (zvinutej 
bez preloženia) zo vzdialenosti 5 m. Každý súťažiaci rozvinie jednu hadicu (hadica sa musí rozvíjať 
odtáčaním, nesmie byť do kolkov hodená ani podtrhávaná...) vždy len po jednom. Trestné sekundy 
budú družstvu pridelené za každú nezhodenú kolku 5 trestných sekúnd 
 
Spúšťanie sa po lane jednoduchou lanovkou 
 

Úlohou družstva je jednotlivo prekonať vzdialenosť minimálne 100m spustením sa v závese 
v jednoduchej lanovke – sedačke so zaistením. Každý člen družstva sa pred plnením disciplíny na 
stanovišti vyzbrojí zásahovým opaskom a ochrannou prilbou (dodá usporiadateľ). Vzdialenosť 
prekonáva každý člen družstva jednotlivo. Každý člen po vykonaní disciplíny vytiahne sedačku na 
štartovnú čiaru a disciplínu plní ďalší člen družstva. 
10 trestnými sekundami bude potrestané družstvo za každého člena, ktorý nesplní alebo odmietne 
vykonať túto disciplínu.  
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V. ročník Hasičského viacboja pod názvom 
 
 

Čo páli to uhasíme – spoločne proti nude 
a pre hľadanie pozitívnych hodnôt v nás. 

 
P R I H L Á Š K A 

 
 
Týmto záväzne prihlasujem do súťaže ........... družstvo (družstvá) mladých hasičov z DHZ 

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

Zároveň sa zaväzujem  uhradiť štartovné vo výške 5,–€ za jedno súťažné družstvo pri 
prezentácii v deň konania súťaže. Takisto záväzne prehlasujem, že som plne oboznámený 
s pravidlami a propozíciami súťaže. 
 

______________________________ 

                               vedúci súťažného kolektívu 

 

Záväznú prihlášku (Návratku) je potrebné zaslať do  25. septembra 2012, na adresu:  
Mgr. Rastislav Kudlička, Školská 503, 034 95 Likavka, e-mail: kudlickar@gmail.com   
 
Prihlášky poslané po tomto termíne nebudú akceptované. (rozhodujúci je dátum odoslania) 
 
 
V ................................... dňa ............ 2012 

 
- - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Návratka 

 

Týmto záväzne prihlasujem do súťaže ........... družstvo (družstvá) mladých hasičov z DHZ 

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

Zároveň sa zaväzujem  uhradiť štartovné vo výške 5,–€ za jedno súťažné družstvo pri 

prezentácii v deň konania súťaže. 

______________________________ 

            vedúci súťažného kolektívu 

 

V ................................... dňa ............ 2012 

mailto:kudlickar@gmail.com

