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Mračský Florián 2017 

PROPOZICE 
SDH Mrač, pořádá 4. ročník soutěže Mračský Florián. Soutěž je určená pro dětská 

družstva v počtu 4 dětí. Skládá se ze čtyř disciplín, které družstvo absolvuje v pořadatelem 

stanoveném pořadí. V letošním roce se soutěží v kategoriích děti Do 10 let a Nad 10 let. 

 

Čas a místo 

konání soutěže: 
V sobotu 10. června 2017, v Mrači na návsi. 

Podmínky 

účasti: 

Řádně vyplněná přihláška a zaplacení startovného. 

Soutěžní 

kategorie: 

1. děti Do 10 let (družstvo čtyř dětí ve věku 6 až 10 let) 

2. děti Nad 10 let (družstvo čtyř dětí ve věku 10 až 15 let) 

Družstva mohou být složená z chlapců, dívek nebo smíšená. Pokud 

bude ve družstvu alespoň jedno dítě starší 10 let družstvo soutěží v 

kategorii Nad 10 let. 

Kapacita Kapacita soutěže je omezena na 5 družstev v každé kategorii. 

Výstroj 

závodníků: 

Helma, sportovní oblečení a obuv (dlouhé kalhoty podmínkou) 

Výzbroj 

závodníků: 

Požární agregát, 4x hadice C, 2x hadice B, 2x proudnice C, 1x 

přechodka B-C, přetlakový ventil, 2x hydrantový nástavec, 

rozdělovač dodá pořadatel soutěže, hadicový materiál může mít 

družstvo vlastní. 

Časový 

harmonogram: 

Do 12:30 příjezd družstev a registrace 

13:00  nástup družstev, společné foto  

13:30  začátek soutěže  

16:00  předpokládaný konec soutěže, vyhodnocení 

a vyhlášení výsledků 
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Registrace 

družstev: 

V den konání soutěže v klubovně hasičské zbrojnice Mrač. 

Startovné: Startovné činí 200,- Kč za 1 družstvo. Občerstvení není v ceně 

startovného. 

Přihláška: Údaje obsažené v přihlášce zasílejte elektronicky na 

e-mail kacorka80@seznam.cz nejpozději do 31. 5. 2017. 

Podepsaný a orazítkovaný originál přihlášky předloží družstvo 

v den konání soutěže při registraci a zaplacení startovného. 

Kontakt: Katka Dvořáková  

Tel.:+420 605 504 640 

E-mail: kacorka80@seznam.cz ) 

Hodnocení: V každé disciplíně obdrží družstvo bodové ohodnocení, které 

odpovídá umístění v dané disciplíně. Součtem těchto dílčích 

ohodnocení vzniká celkové bodové ohodnocení družstva. 

Vítězí družstvo s nejnižším bodovým ohodnocením. 

Poznámka: Pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet soutěžících dle 

skutečného počtu přihlášených závodníků. Pořadatel si vyhrazuje 

právo posunout časový harmonogram soutěže v případě 

nepříznivých povětrnostních podmínek. Pořadatel, před začátkem 

závodu, seznámí závodníky s tratí a provedení jednotlivých disciplín, 

případně upřesní vzniklé nejasnosti. 
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Popis a hodnocení jednotlivých disciplín 

 

Disciplína: Štafeta požárních dvojic 

Kategorie: 1. kategorie Do 10 let 

2. kategorie Nad 10 let 

Provedení: Dle Směrnice Plamen – ve složení 4 členové družstva nastoupeni ve 

dvojstupu – bez velitele. 

Na signál startéra vyběhne první dvojice. Po vyběhnutí se vyzbrojí 

nářadím a doběhne k hydrantovému nástavci. Jeden z nich rozvine hadici 

tak, aby kotouč hadice dopadl za vyznačenou čáru, a připojí ji na 

hydrantový nástavec. Upřesnění způsobu rozvinutí a napojení hadice na 

hydrantový nástavec: soutěžící vyzbrojený hadicí ji u hydrantového 

nástavce rozvine tak, že ji podá za úrovní hydrantového nástavce 

(směrem k metě) jednu koncovku soutěžícímu, který nese proudnici. 

Druhý hadici rozloží, připojí na ni proudnici a odloží ji tak, aby kteroukoliv 

svou částí ležela na vyznačené čáře nebo za ní směrem k metě. Po 

skončení činnosti oba oběhnou metu a vrátí se na startovní čáru. Při 

obíhání mety je zakázáno se jí dotknout jakoukoliv částí těla. 

Po návratu první dvojice na startovní čáru vybíhá dvojice druhá. Oběhne 

metu a při cestě zpět jeden člen v libovolném pořadí odpojí proudnici, 

přeloží jednou hadici a odpojí ji od hydrantového nástavce. Druhý bez 

pomoci musí hadici úplně svinout do dosažení úrovně hydrantového 

nástavce. 

Hadice musí být svinuta tak, aby ani jeden z obou konců hadice nebyl 

delší, než je průměr kotouče hadice. Upřesnění svinování: soutěžící, který 

hadici svinuje, může začít svinovat v kterémkoli okamžiku po přeložení 

hadice, avšak za dodržení podmínky, že obě půlspojky má před zahájením 

svinování před sebou ve směru k hydrantu. 

Při překládání hadice nesmí druhý člen prvnímu žádným způsobem 

pomáhat, nesmí tedy hadici ani držet, provlékání či prohazování hadice 

jakýmkoliv způsobem pod kteroukoli z částí těla závodníka nebo 

podbíhání závodníka je zakázáno. Po skončení činnosti se oba vrací s 

nářadím zpět za startovní čáru. 

Každý člen soutěžního družstva musí oběhnout metu a musí se podél 

hadicového vedení, oběhové mety a hydrantového nástavce pohybovat po 

levé straně, tedy po své pravé ruce. Pokud se při cestě k metě rozpadne 

kotouč hadice před dosažením úrovně hydrantového nástavce, musí ho 

soutěžící opět svinout, teprve poté může v činnosti pokračovat, podobně i 

při cestě se sbalenou hadicí od hydrantového nástavce do cíle. 

Hodnocení:  Podle času provedení disciplíny. Čas se měří od pokynu startéra do 

proběhnutí posledního závodníka cílem. 
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Disciplína: Útok od požárního agregátu 

Kategorie: 1. kategorie Do 10 let 

2. kategorie Nad 10 let 

Provedení: • Družstvo 1+3 

• Přívodní vedení sestaveno (savice + koš) a připojeno na PS12. 

• PS12 obsluhuje rozhodčí určený pořadatelem (stejný pro všechny 

soutěžní družstva). 

• Soutěžní materiál na základně: 2xB10, rozdělovač, 4xC10, 2x 

proudnice C. 

 

Družstvo si připraví na základně materiál: 2xB10, rozdělovač, 4xC10, 2x 

proudnice C. 

Na pokyn startéra vybíhá soutěžní družstvo k PS12, od které vytvoří 

dopravní vedení 2xB10 zakončené rozdělovačem a dva útočné proudy 

(2xC10). Útok může být vykonán libovolným způsobem, hadice se mohou 

po odstartování spojovat na základně, mohou se přenášet, rozvinovat 

nebo tahat. Po vytvoření útočných proudů dají proudaři znamení 

strojníkovi signálem „VODU-VPŘED“. Poté strojník pošle vodu a proudaři 

srazí vodními proudy terč (plechovka). 

Pokus je platný, pokud celé vedení kompletní (tedy dopravní vedení, 

rozdělovač, oba útočné proudy). 

Čas platného pokusu se měří od pokynu startéra do pokynu posledního z 

proudařů „VODU-VPŘED“. 

Hodnocení:  Kritériem je čas platného pokusu. 

Trať:  
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Disciplína: Štafeta TFA 

Kategorie: Kategorie Do 10 let    

Kategorie Nad 10 let 

Provedení: Závodníci absolvují trať jeden po druhém, každý člen družstva běží 

jednou. 

Hodnocení:  Součet časů všech členů družstva. 

Trať: • Roztažení 2 proud C na 20m 

• Smotání hadice C o délce 10m na půl dle cvičebního řádu 

• Hammer-box 20 úderů palicí 

• Příčné břevno 80 cm 

• Přemístění barelů 5kg na vzdálenost 10m 

• Překulení pneumatiky od OA 6x 

• Roztažení zavodněného proudu D na vzdálenost 15m 

Poznámka: Pořadatel si vyhrazuje právo měnit pořadí, počet a obsah jednotlivých 

disciplín na trati. 

 

Disciplína: Štafeta v uzlování 

Kategorie: Kategorie Do 10 let 

Kategorie Nad 10 let 

Provedení: Všichni závodníci v družstvu startují jednotlivě, jeden po druhém, ze 

stejné pozice. 

Po odstartování disciplíny: První člen družstva přistoupí k prostoru, kde 

bude připraven provaz, prostředky k uvázání uzlu, a obrázek s uzlem, 

který musí uvázat (viz obrázky v Příloze 1 Propozic). Každý člen družstva 

si na stanovišti nejprve vylosuje kartu s obrázkem uzlu, poté uzel 

vyobrazený na kartě uváže, a přesune se zpět na startovní pozici – teprve 

poté smí startovat další člen a opakovat disciplínu. 

Každý závodník váže jeden uzel, který si vylosoval. Po zvolení uzlu jej 

již nelze změnit. 

Pokud závodník uzel neuváže, nebo jej uváže špatně, další závodník 

nesmí jeho uzel opravovat, ani uzel vázat za jiného člena družstva. 

Hodnocení:  Kritéria:  

• Čas družstva – čas je měřen od startu prvního člena družstva, do 

návratu posledního člena družstva na startovní pozici. 

• Správnost uvázání uzlů – družstva budou hodnocena podle počtu 

chybně uvázaných uzlů a celkového času štafety. 

Druhy 
použitých 

uzlů: 

1. Lodní smyčka (Uvázaná na konstrukci) 

2. Tesařský uzel (Uvázaný na hadici / savici) 

3. Zkracovačka  

4. Úvaz na proudnici 

5. Plochá spojka (Spojení dvou lan) 

Poznámka: Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu hodnotících kritérií. Správnost 

provedení – uvázání uzlů se řídí pravidly hry Plamen. 
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Příloha č.1 – obrázky uzlů, které budou použity při disciplíně „Štafeta 

v uzlování“:  
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Přihláška 

Mračský Florián 2017 

 

SDH: ______________________________________________ 
 

FUNKCE JMÉNO PŘÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ 

Hasič 1    

Hasič 2    

Hasič 3    

Hasič 4    

 

Vedoucí družstva:__________________________________________________ 

 

Kontakt na vedoucího družstva:_______________________________________ 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ VYSÍLAJÍCÍ ORGANIZACE 

Vysílající organizace si je vědoma propozic soutěže a provedení jednotlivých 
disciplín. Všichni závodníci uvedeni v přihlášce (dále jen závodníci) jsou zdravotně 

způsobilý absolvovat tuto soutěž. Za veškerá zranění vzniklé při soutěži 
závodníkům či komukoliv jinému nese odpovědnost vysílající organizace 
závodníka, nikoliv pořadatel soutěže (SDH Mrač). Za veškeré škody na majetku 

vzniklé při soutěži závodníkům či komukoliv jinému nese odpovědnost vysílající 
organizace závodníka, nikoliv pořadatel soutěže (SDH Mrač). 

 
 

RAZÍTKO a PODPIS VYSÍLAJÍCÍ ORGANIZACE:____________________________ 

 
V Mrači, 10. 6. 2017 


