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PPooppiiss  pprrůůbběěhhuu  ssoouuttěěžžee::  
 

VVššeeoobbeeccnnéé  ppookkyynnyy  pprroo  ssoouuttěěžžííccíí::  
 

Po rozhlasové výzvě se soutěžící dvojice nejpozději do 3 minut dostaví do 
prostoru pro přípravu soutěžících, kde technik CHTS překontroluje základní údaje a 
způsob vystrojení a kompletnost osobních ochranných pomůcek. Bude-li vše v pořádku 
odebere se soutěžící dvojice do prostoru STARTu. Samotný začátek soutěže započne 
hlavní rozhodčí výstřelem ze startovací pistole. Čas je měřen elektronicky, v případě 
poruchy el. časomíry je zajištěno souběžné měření ručními stopkami, bude se brát 
v úvahu průměrný čas ze tři naměřených časů. 
 

PPooppiiss  pprrůůbběěhhuu  ttrraattii  pprroo  mmuužžee  ––  oobběě  kkaatteeggoorriiee::  
 

Po odstartování dvojice překoná BARIÉRU libovolným způsobem, nesmí však 
být použito konstrukce bariéry. Je možno využít vzájemné pomoci při překonání této 
překážky. Poté každý z dvojice natáhne hadicové vedení, které se skládá ze čtyř hadic 
B75 nezavodněných, proudnice odloží na značky, dvojice oběhne kužel, překoná 
překážku TUNEL, kde je možno sundat dýchací přístroj ( v případě kategorie MUŽI 
S DT ), nesmí však být sejmuta ochranná maska z obličeje. Dojde-li k sundání VDP 
musí být po výstupu z tunelu před dalším překonáváním trati nasazen dýchací přístroj 
zpět, poté může dvojice pokračovat. Následuje přenos HADICOVÝCH KOŠŮ na 
vyznačené místo, oběhnutí kužele, překonání PNEUMATIKOVÉ PŘEKÁŽKY takovým 
způsobem, aby špička boty směřovala do středu pneumatiky. Po překonání této 
překážky následuje výstup na LEŠENÍ, kde každý z dvojice vytáhne pomocí lana 20 kg 
barel a odloží jej na podlahu lešení, sestoupí zpět na povrch trati. Následuje 
TRANSPORT FIGURÍNY NA NOSÍTKÁCH do vyznačeného prostoru, kde dvojice 
nosítka šetrně odloží. Poslední disciplínou je tzv. HAMMER BOX, kde každý z dvojice 
provede 30 úderu o horní plochu boxu. Počet úderů hlídá rozhodčí, který dotykem na 
rameno signalizuje dosažení požadovaného počtu, poté dvojice běží do cíle, kde druhý 
z dvojice stiskem tlačítka STOP zastaví běh časomíry.  
 

PPooppiiss  pprrůůbběěhhuu  ttrraattii  pprroo  žžeennyy::  

  
  Po odstartování dvojice doběhne k hadicovému vedení, které se skládá ze dvou 
hadic B75 nezavodněných, které natáhne a proudnice odloží na značky, dvojice oběhne 
kužel, překoná překážku TUNEL, následuje přenos HADICOVÝCH KOŠŮ na 
vyznačené místo, oběhnutí kužele, překonání PNEUMATIKOVÉ PŘEKÁŽKY takovým 
způsobem, aby špička boty směřovala do středu pneumatiky. Po překonání této 
překážky následuje výstup na LEŠENÍ dotyk oběma chodidly podlahy a sestup. Po 
oběhnutí kužele dvojice přenese 2 ks nastavovacího žebříku k překážce OKNO, které 
překonají vstupem do okna. Poslední disciplínou je přenos svinuté hadice B75 na 
značku a dvojice běží do cíle, kde druhá z dvojice stiskem tlačítka STOP zastaví běh 
časomíry.  
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