
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 !!! Náradie musí byť 
uložené na čiare a nesmie sa navzájom dotýkať. Poradie uloženia náradie je ľubovoľné.  
 
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 
priskrutkovať 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: Za každý nevykonaný, alebo nesprávne vykonaný úkon je 10 trestných sekúnd: 

 nesprávne napojenie a spojenie hadíc                                                        

 nedotiahnutie savíc a sacieho koša                                                            

 nerozvinutie hadíc                                                                                          

 predčasné vybehnutie každého člena                                                           

 za predčasný dotyk s náradím                                                                        

 neumiestnenie náradia – rozdeľovačov a prúdnic na vyznačené značky  (náradie nesmie prečnievať z 
podložky)    

 nesprávne pripojenie hadíc k rozdeľovačom 

 nesprávna činnosť družstva                                                 
 
POKUS JE NEPLATNÝ: 

 po ukončení disciplíny neotvorený výtlačný ventil na makete PS 12 

 prekríženie prúdov útočného vedenia 

 ak niektorý člen družstva neprebehne cieľom 

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



 


