
 
 

Občianske združenie FLORIÁN 
Obecný hasičský zbor -  Likavka 

Základná škola s materskou školou -  Likavka 
a 

Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany – Ružomberok  
 

organizuje 
 

XI. ročník Zimného sústredenia mladých hasičov  
pod názvom 

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

 
     „Zimné sústredenie“ je organizované za účelom zdokonalenia špeciálnych zručností mladých 
hasičov v praktickej činnosti s technickými prostriedkami. 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: Sústredenie sa uskutoční  13. apríla 2013 o 9,00 v telocvični Základnej školy 
s materskou školou v Likavke.     
 

             Každoročne tiež organizujeme (tohto roku to už bude VI. ročník) 
jesenné kolo „Hasičského viacboja“ v amfiteátri pod hradom Lika-       

va pod názvom „Čo páli to uhasíme – spoločne proti nude a pre 
hľadanie pozitívnych hodnôt v nás“. Hasičské družstvá, ktoré sa zúčastnia na 

obidvoch súťažiach majú možnosť získať okrem pohárov a medailí za jednotlivé súťaže aj PUTOVNÝ 
POHÁR pre družstvo s najlepším umiestnením z obidvoch akcií. Putovný pohár do trvalej držby získa 
družstvo mladých hasičov, ktoré získa putovný pohár po 3 víťazstvách za sebou , alebo piatimi 
prerušenými víťazstvami: Termín jesenného „Hasičského viacboja“ je stanovený na   september 2013 
(dátum a propozície budú upresnené na internete v dostatočnom časovom predstihu). 
                                       

                                                                                                                                                                                                                            
... teraz naspäť k Zimnému sústredeniu ... 
                                                        
ÚČASŤ: Sústredenia sa môže zúčastniť 10 členné družstvá chlapcov alebo dievčat (zmiešané družstvo 
súťaží v kategórii chlapcov). K prezentácii predloží každý člen družstva kartičku zdravotného poistenia 
inak nebude pripustený ku štartu. Hasičské družstvá okresu Ružomberok sa preukážu Preukazom 
mladého požiarnika. 
 
PRIHLÁŠKY: Záväzné prihlášky je potrebné zaslať do 3. apríla 2013, na adresu „Obecný úrad Likavka – 
DHZ Likavka, predseda DHZ p.  Mgr. Peter Brtko. Je možné aj telefonické prihlásenie družstva na tel. 
čísle 0907/ 837 928 – p. Rastislav Kudlička. V tom prípade je potrebné vyplnené prihlášky doniesť 
k prezentácii. 
 
DRUŽSTVO: Tvorí 9 členov a jeden náhradník v kategóriách podľa pravidiel pre celoštátnu hru 
„Plameň“ – t. j. 8 až 15 roční pričom vek sa počíta ku dňu organizovaniu súťaže. Štart náhradníka 
musí vedúci družstva nahlásiť pred začiatkom disciplíny. Vek sa počíta zo súčtu vekov všetkých 10 



členov družstva. V prípade, že družstvo nastúpi bez náhradníka k veku 9 členov sa pripočíta ešte 
jeden „maximálny vek“. 
DISCIPLÍNY:     1/ Štafeta požiarnych dvojíc. 
                          2/ Požiarny útok – upravený  halový variant. 
                          3/ Uzlová štafeta. 
 
PRIEBEH PLNENIA DISCIPLÍN: Družstvo bude vykonávať disciplínu podľa vylosovaného poradia (na 
nástupe vedúcich) a to v poradí „štafeta požiarnych dvojíc“ a hneď splní aj disciplínu „požiarny útok“. 
„Uzlovú štafetu“ každé družstvo splní kedykoľvek počas plnenia horeuvedených disciplín – bez 
vopred vylosovaného poradia. 
 
 
ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE:   

 Riaditeľ sústredenia: riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Likavke   -  
               Ing. Jozef  Maga 

 Hlavný rozhodca: predseda OZ FLORIÁN – JUDr. Miroslav Brtko 

 Rozhodca disciplíny „Štafeta požiarnych dvojíc“ -  p. Silvester Slačka. 

 Rozhodca disciplíny „Požiarny útok s vodou – halový variant“ - p. Vladimír Brtko. 

 Rozhodca disciplíny „Uzlová štafeta“ – p. Róbert Lejko 

 Ďalší rozhodcovia budú určení z DHZ Likavka. 
 
ŠTARTOVNÉ:  7,- € 
 
ÚSTROJ: Všetci účastníci (vrátane rozhodcov a vedúcich) musia mať čistú športovú obuv (do haly - 
biela podrážka) Športové oblečenie musí súťažiacim prekrývať lakte a kolená. Vedúci družstiev 
zodpovedajú za dodržiavanie interných predpisov „Poriadok a pokyny pre správanie sa v telocvični“. 
Organizátori a usporiadateľ nezodpovedá za prípadné straty, alebo odcudzenie cenných predmetov.  
 
ZDRAVOTNÁ SLUŽBA: Bude zabezpečená hliadkou SČK. 
 
DOPRAVA: Na náklady vysielajúcej organizácii. 
 
STRAVA: Každé družstvo, ktoré zašle záväznú prihlášku resp. sa prihlási do určeného termínu, 
dostane studený obed (bageta) pre každého člena družstva. 
 
VYHODNOTENIE: Výsledné poradie bude určené súčtom časov a trestných sekúnd zo všetkých 
disciplín. Prvé tri víťazné družstvá budú odmenené pohármi a členovia družstva medailami. 
 
POPIS JEDNOTLIVÝCH DISCIPLÍN: viď prílohy 
 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA: 

 po poslednej disciplíne odovzdá veliteľ družstva „Štartovnú listinu“ sčítacej komisii 

 konzultácia k smerniciam a k výkladu pravidiel je možná: p Kudlička 0907/837 928, p. Brtko 
0908/200 826. 

 
 
ČASOVÝ HARMONOGRAM: 

 8,00 – 8,30 - prezentácia družstiev 

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

 9,15 – 12,00 – plnenie jednotlivých disciplín 

 12,30 – vyhodnotenie a ukončenie súťaže. 
 
 
 



 
TECHNICKÉ PROSTIEDKY: Dodá usporiadateľ: 

1. Požiarny útok dvojíc – maketa hydrantového nádstavca, prúdnica, hadica „C“ /10 m/ - 2x, 
povrázky na viazanie uzlov. 

2. Požiarny útok – halový variant – maketa motorovej striekačky PS-12, savica „A“ /ø110/1,5 m/ 
2x, sací kôš ø110, hadica „B“ /10 m/ - 2x, rozdeľovač 2x, hadica „C“ /10 m/ - 4x, prúdnica 2x, 
opasok – 2x.  

3. Uzlová štafeta – 9 ks povrázkov na viazanie uzlov. 
 
 
     Veríme, že svojou účasťou pomôžete k naplneniu účelu a cieľov „XI. ročníka Zimného sústredenia 
mladých hasičov“. 
 
 
 
 
V Likavke 2. marca 2013 
 
 
 
 
 
 
 
...................................................        ......................................................... 
predseda Občianskeho združenia           starosta obce Likavka 
                     FLORIÁN 
 
 
 
...................................................     ......................................................... 
         predseda DHZ Likavka       riaditeľ ZŠ s MŠ Likavka 
 
 
 
.................................................... 
   riaditeľka OV DPO Ružomberok 



 

P R I H L Á Š K A 
na XI. ročník Zimného sústredenia mladých hasičov v Likavke 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––– 
 

Súťažiaci kolektív mladých hasičov    ........................................................................... 
 

Adresa   ............................................................................................................................ 
 
 
 
    P.č.                      Meno a priezvisko                            Dátum narodenia          Vek 

 

1.  ................................................................    .........................     ............ 
 

2. ................................................................    .........................      ............ 
 

3. ................................................................    .........................      ............ 
 

4. ................................................................    .........................      ............ 
 

5. ................................................................    .........................      ............ 
 

6. ................................................................    .........................      ............ 
 

7. ................................................................    .........................      ............ 
 

8. ................................................................    .........................      ............ 
 

9. ................................................................    .........................      ............ 
 

10. ................................................................    .........................      ............ 
 
 
Vedúci kolektívu - /meno, adresa/  ................................................................................... 
 
 
Prehlásenie:   Prehlasujeme, že zdravotný stav pretekárov umožňuje štart na súťaži! 
 
 
V............................. dňa .................................... 
 
                                                                               
                                                                  Vedúci kolektívu:  



 
                                                     Štafeta požiarnych dvojíc.                                               Príloha č. 1 
 
 
    Pri tvorbe tejto disciplíny sa vychádzalo z propozícii  „Štafety požiarnych dvojíc“ – „Metodika pre 
jesennú časť hry Plameň platnej od 1.5.2008“). 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 za vyznačenou čiarou. 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. Hadica musí byť zvinutá predpísaným 
spôsobom – nie „zmotávaná“.  
 
Správne zvíjanie hadice ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nesprávne zvíjanie a nesprávne zvinuté („zmotané“) hadice ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. (s tým rozdielom, že nie je  podmienkou, že súťažiaci č. 
9 nemusí položiť zvinutú hadicu na cieľovú čiaru). Pokus skončí prebehnutím  posledného 
súťažiaceho cieľom a čas sa zastavuje prebehnutím súťažiaceho č. 9 cieľovou čiarou. 
 
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 za 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,  
predčasné vybehnutie                                                                                   10 sekúnd 
 

Správna činnosť ...          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 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!!! 



Príloha č. 2 

Požiarny útok – halový variant. 
 

     Táto disciplína bola vytvorená za účelom nácviku a zdokonaľovania technických zručností 
mladých hasičov potrebných pri plnení disciplíny „Požiarny útok s vodou – Hry Plameň“. 
Disciplína bola prispôsobená halovým podmienkam. 
 

     Pred začatím disciplíny podá veliteľ družstva hlásenie rozhodcovi disciplíny !!! 
 

Popis disciplíny: 
     Disciplína sa skladá z dvoch častí a plnenie prebieha v dvoch dráhach. Disciplínu vykonáva 
9 členov  hasičského  družstva ľubovoľným spôsobom pri dodržaní doleuvedených 
podmienok.  
1/ Prvá časť – dráha č.1: 
     Prvú časť disciplíny „požiarny útok“ plní 5 členov družstva.  Na pokyn štartéra sa súťažiaci 
vyzbroja hadicou „B“ a rozdeľovačom.  Prenesú ich k makete PS 12. Vytvoria dopravné 
vedenie. Hadica musí byť rozvinutá, rozložená a pripojená na výtlačný ventil a rozdeľovač do 
vtokového hrdla. Rozdeľovač  musí byť umiestnený na vyznačenú značku!  Ich ďalšou úlohou 
je na maketu motorovej striekačky PS 12 prišróbovať sacie vedenie   pozostávajúce  z dvoch  
savíc „A“  a sacieho koša /maketa PS 12, 2x savica a sací kôš budú umiestnené na dráhe/. 
Výtlačný ventil musí byť otvorený ! 
Po skončení činnosti musia všetci piati prebehnúť za vyznačenú čiaru. 
2/ Druhá časť – dráha č. 2: 
     Druhú časť disciplíny plnia 4 členovia družstva.  Po prebehnutí vyznačenej čiary 
posledným členom družstva na dráhe č.1 sa súťažiaci vyzbroja technickými prostriedkami 
ktoré ležia na vyznačenej čiare – 1x hadica „B“, rozdeľovač, 4x hadica C“, 2x prúdnica C. Na 
dráhe je vyznačené miesto na uloženie rozdeľovača a prúdnic. Súťažiaci musia preniesť 
rozdeľovač s hadicou B na vyznačené miesto. Hadicu „B“ napoja do vtokového hrdla 
rozdeľovača v kotúči /nerozvíjať/.  Ďalej vytvoria dva útočné prúdy /viď obr. príloha č. 2/. 
Hadice „C“ musia rozvinúť, pre každý prúd jednu hadicu pri rozdeľovači a druhú približne vo 
vzdialenosti 10 m od rozdeľovača.  Pokus končí prebehnutím posledného súťažiaceho 
cieľom. 
     Pred povelom štart na dráhe č. 1 a vybehnutím 4 členov družstva na dráhe č. 2 sa 
súťažiaci nesmú dotýkať náradia !!! 
 

TRESTNÉ SEKUNDY: 

 nesprávne napojenie a spojenie hadíc                                                      10 sekúnd 

 nedošróbovanie savíc  a sacieho koša                                                          10 sekúnd 

 nerozvinutie hadíc                                                                                        10 sekúnd 

 predčasné vybehnutie každého člena                                                         10 sekúnd 

 za predčasný dotyk s náradím                                                                      10 sekúnd 

 neumiestnenie náradia – rozdeľovačov a prúdnic na vyznačené značky    10 sekúnd 

 nesprávne pripojenie hadíc k rozdeľovačom                                               10 sekúnd 
 

POKUS JE NEPLATNÝ: 

 po ukončení disciplíny neotvorený výtlačný ventil na makete PS 12 

 prekríženie prúdov útočného vedenia 

 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!!! 



                                                  Uzlová štafeta.                                        Príloha č. 3 

 

 

 

      Cieľom tejto disciplíny je zdokonaliť mladých hasičov vo viazaní predpísaných uzlov 

a pripraviť ich tak na plnenie disciplíny CTIIF pre celoštátne kolo hry Plameň.      

 

        Pred začatím disciplíny podá veliteľ družstva hlásenie rozhodcovi disciplíny!!! 

 

Popis disciplíny: 

        

          Disciplínu plní deväť členov hasičského družstva.  Každý člen družstva naviaže jeden 

z troch predpísaných uzlov – lodný uzol, plochá spojka a tesársky uzol. Pred plnením 

disciplíny si členovia družstva vylosujú  uzly – 1, 2, alebo 3. Na stojane bude pripravených 9 

povrázkov. Súťažiaci po vylosovaní si nastúpia na štartovnú čiaru, do trojstupu. Štartovná 

čiara je vyznačená vo vzdialenosti 2 m od stojanu. Na povel štartéra, vybehne prvý hasič, 

stojaci pred uzlom  č. 1, naviaže uzol a vráti sa za štartovnú čiaru. Ďalší súťažiaci stojaci pred 

uzlom č. 2, môže vybehnúť na dráhu až po prebehnutí štartovnej čiary predchádzajúcim  

súťažiacim. Ostatní súťažiaci viažu uzle rovnakým postupom až po posledného súťažiaceho. 

Uzly musia byť  správne uviazané a viditeľne upravené, pretože rozhodca ich 
nebude pri záverečnej kontrole upravovať!  Pokus končí po prebehnutí posledného člena 

družstva štartovnou čiarou. 

            

TRESNÉ SEKUNDY: 

 

 predčasné vybehnutie každého člena                                                           10 sekúnd 

 za nezáujem o viazanie uzla – t.j. ak súťažiaci nezačne viazať uzol –  

            chcel by ho vynechať                                                                                   30 sekúnd                                                                       

 nesprávne naviazanie uzlov – za každý uzol                                               10 sekúnd 

 neprebehnutie posledného člena družstva štartovou – cieľovou čiarou      10 sekúnd 

 

 

POKUS JE NEPLATNÝ: 

 

 ak súťažné družstvo nenastúpi k plneniu disciplíny. 

 

 

     Po skončení disciplíny sa veliteľ družstva odoberie k rozhodcovskému stolíku kde mu 

budú oznámené trestné sekundy za družstvo a podpíše zápis z vykonania disciplíny!!! 
 


