Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Územný výbor DPO SR L e v i c e, Poľná 6
934 01
Č.sp. 28 /2018 – II/4b

18.08.2018

Organizačné zabezpečenie
Územného kola celoštátnej súťaže mladých hasičov
„ Plameň – jesenná časť 2018“ v okrese L e v i c e
Organizátori: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Územný výbor DPO SR v Leviciach – komisia mládeže
Organizáciou poverený: Dobrovoľný hasičský zbor Bohunice
Spolupracujú: DHZ Bohunice a DHZ Bátovce
Obecný úrad - Bohunice
ÚzS SČK Levice
Termín:

6. októbra 2018 (sobota)

Miesto:

Bohunice – ihrisko za obcou smerom na Banskú Štiavnicu

Účasť:

5 členné hasičské družstvá bez rozdielu pohlavia
( z každej prihlásenej organizácie max. 2 HD
1 – mladšie, 1 – staršie )
Vek detí sa ráta k 31 . decembru 2018. V mladšej kategórii nesmie
žiadny člen kolektívu v danom roku dovŕšiť 13 rokov.
V staršej kategórii nesmie žiadny člen kolektívu v danom roku dovŕšiť
16 rokov.
/ I. kat. 8 – 12 r., II. kat. 13 – 15 r.

Prihlášky: Je potrebné zaslať na priloženom tlačive na adresu:
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Územný výbor – sekretariát
Poľná 6
934 01 L e v i c e
Konečný termín doručenia záväzných prihlášok je 28. septembra 2018, (to znamená
že v tomto termíne musia byť prihlášky k dispozícii org. štábu). Vedúci kolektívov
mladých hasičov zodpovedajú za dôsledné, úplné a pravdivé vyplnenie prihlášok, čo
potvrdia svojim podpisom na tomto doklade.
Všetci členovia súťažných hasičských družstiev MH sa pri prezentácii dňa 6.10.2018
cestou svojho vedúceho preukážu:
15 roční – platným členským preukazom DPO ( modrý )
8 – 14 roční – platným preukazom MH ( biely preukaz s fotografiou )
Riadne neprihlásené kolektívy MH nebudeme môcť z organizačných a technických
dôvodov do súťaže zaradiť.

-2-

Doporučujeme vedúcim kolektívov MH, aby členovia ich družstiev mali pri súťaži
k dispozícii aj zdravotný preukaz poistenca, ktorý je potrebný predložiť pri každom
ošetrení zraneného, či chorého v zdravotníckom zariadení.
Organizačný štáb súťaže:
Veliteľ súťaže:
Pavol Süvegeš, predseda KM DPO
Tajomník súťaže:
Anna Grausová, taj. ÚzV DPO SR
Hlavný rozhodca súťaže: Mgr. Mária Együdová, člen ÚzV DPO SR, člen KM DPO
Rozhodcovia disciplín:
1./ Hod kriket. lop. na cieľ: Pavel Sellár- DHZ H. Vrbica + 1
2./ Použitie džberových striekačiek - zostrelenie terčov: Balázs + 3 ( DHZ V. Ludince)
3./ Zdravotná príprava: Mária Jedličková- DHZ Dolný Pial, Marián Valach -DHZ Kozárovce, Katarína Némethová – DHZ V. Ludince
4./ Streľba zo vzduchovky: Tibor Boženík + 2 ( DHZ Levice )
5./ Uväzovanie uzlov/ ako v CTIF/: Pavol Šmatlík + 2 ( DHZ Tlmače )
6./ Určovanie ručných hasiacich prístrojov: Z. Lefant, A. Varga ( DHZ Tekovské Lužany)
Časomerači:

Ľudovít Kutla – DHZ Veľké Ludince
Tibor Kováč – DHZ Tekovské Lužany
Ondrej Maródi – DHZ Tekovské Lužany
Jozef Hegedúš ml. – DHZ Santovka
Sčítacia komisia: Erika Mazuchová – čl. KaRK DPO
Mgr. Andrea Kotorová – čl. KM DPO
Mgr. Jana Fábriová – DHZ Tekovské Lužany
Zapisovateľky: Petra Kostelníková – DHZ Tekovské Lužany
Mgr. Zuzana Zeleňanská – DHZ Veľké Ludince
Univerzálny rozhodcovia-náhradníci – Matúš Benčať, Matuška, Valo, Ľ. Hegeduš
Technická komisia:
Juraj Ďurček – DHZ Bátovce, 5 členov – DHZ Bohunice
Časový harmonogram:
Do 9,00 h. – príchod kolektívov MH do Bohuníc
od 9,00 - 9,35 h. – prezentácia účastníkov súťaže
( porada org. štábu a rozhodcov )
od 9,35 – 9,45 h. – slávnostné otvorenie súťaže
od 9,45 – 14,00 h. - plnenie súťažných disciplín
od 14,00 – 14,30 h. – vyhodnotenie súťaže – odovzdanie ocenení –
ukončenie
Občerstvenie:
Zabezpečí organizátor pre všetkých zaprezentovaných účastníkov. O spôsobe
a mieste podania občerstvenia budú oboznámení vedúci kolektívov pri
prezentácii.
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Účastníci akcie pricestujú na miesto súťaže individuálne na vlastné náklady
vysielateľa ( hasičské vozidlá, autobusy, SAD a pod.)
Zvláštne upozornenie:
Súťaž sa uskutoční a bude vyhodnotená v duchu metodických pokynov SDPO SR, ktoré boli zverejnené ako príloha v časopise Požiarnik č.7/2008 a upresnenia
komisie mládeže DPO na zasadnutí dňa 04.06.2010. O prípadných ďalších zmenách či
doplnkoch budú vedúci kolektívov MH včas informovaní.
Ústroj:
pracovná rovnošata jednotná pre Plameň bez opasku a prilby.
Súťažné disciplíny:
Beh terénom (cca 1 500 m ) absolvujú jednotlivé HD spoločne po vyznačenej
trati ( biela značka + smerové tabule + vyznačené koridory páskou).
V rámci trate sú vyznačené kontrolné stanovištia, kde jednotlivé družstvá absolvujú
plnenie súťažných disciplín. Členovia HD sa po trati presúvajú spoločne, spoločne plnia
jednotlivé úlohy a spoločne prichádzajú do cieľa. Výsledný čas HD sa počíta vtedy, keď
cieľovou čiarou prebehne posledný člen HD. Štartovanie HD zabezpečí org. štáb tak, aby
jednotlivé HD si na trati nezavadzali, resp. nemuseli čakať na splnenie disciplín na
kontrolovaných stanovištiach. Terén je väčšinou rovinatý, v niektorých častiach mierne
členitý. Skrátenie alebo opustenie stanovenej trasy HD bude mať za následok
diskvalifikáciu HD.
1./ Hod kriket. loptičkou na cieľ: Každý člen kolektívu hádže 2 pokusy na určený
cieľ o rozmere 2 x 2 m na vzdialenosť 10 m. Pretekári hádžu kriket.lopt. jednotlivo za
sebou, za každé nezasiahnutie cieľa sa pripíše kolektívu 1. trestná minúta ( max. 10
trestných min.). Priame zasiahnutie pásky, ktorou je vyznačený cieľ sa počíta za zásah.
2./ Zostrelenie terčov prúdom zo džberovej striekačky: HD má k dispozícii dve
džberové striekačky naplnené vodou. Každú džberovú striekačku obsluhujú dvaja
členovia HD a to tak, že jeden pumpuje vodu a druhý pomocou hadice – D a prúdnice – D
zostreľuje terče pripravené na podstavci. Podobne to vykonávajú aj dvaja členovia
s druhou džberovou striekačkou. Ukončenie disciplíny nastane buď zostrelením všetkých
6 terčov, alebo vyčerpaním všetkej vody zo striekačiek. Členovia HD si vzájomne môžu
vypomôcť zostrelením terčov na susednom stojane. Piaty člen HD veliteľ robí poradcu.
Počet nezostrelených terčov (plechoviek) tvorí počet tr.min. pre celé HD. Materiál na
všetky disciplíny zabezpečí organizátor.
3./ Predlekárska prvá pomoc: sa bude vykonávať testovým spôsobom. Každý
člen kolektívu si vytiahne 3 otázky s tromi možnosťami (a,b,c) na overenie vedomostí:
poskytnutie umelého dýchania, stabilizovanej polohy, zastavenie krvácania, prítomnosť
životných funkcií, ošetrenie zlomeniny a pod. Za nesprávnu odpoveď každého člena – 1
tr. min. (max. 15 tr. min.)
4./ Streľba zo vzduchovky na 10 m Každý člen kolektívu má k dispozícii 3 (
tri) náboje na terč ( drevený kolík-3 terče). Za každé nezrazenie dreveného terča sa
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pripíše kolektívu 1. trestná minúta (max. 15 trestných min.). Streľbu vykonávajú
pretekári súčasne.
5./ Viazanie uzlov: Na tomto úseku je pripravený stojan s vymeniteľnými obrazmi uzlov, ktoré znázorňujú
1. lodnú slučku
2. úväz na prúdnicu
3. tesársky uzol
4. plochú spojku (krížový uzol)
Na stojane visia štyri laná, z toho musia byť tri špirálovo spletené, 2 metre dlhé, jednozáchranné lano vo vrecúšku, ktoré slúži k tomu, aby sa vykonal celý úväz na prúdnici.
Pred ním je odložená hadica s prúdnicou napojená na jeden koniec hadice. Výška stojana je jeden meter, šírka 2 metre a je postavený na stanovišti tejto disciplíny.
Túto disciplínu vykonáva celé družstvo nasledovne. Po príchode na stanovište veliteľ
družstva pridelí svojim členov obrazy uzlov, ktoré budú následne na povel rozhodcu
viazať. Veliteľ pritom sleduje prácu svojich členov, môže ich ústne usmerniť, ale nesmie
im pri vykonaní tejto činnosti prakticky alebo fyzicky pomáhať.
Hodnotenie disciplíny: rozhodca disciplíny pri odmietnutí uviazania uzla pridelí členovi
HD 15 trestných bodov, pri chybnom uviazaní uzla 2 tr. body, pri predčasnom začatí
činnosti ďalšieho člena kolektívu 5 tresných bodov. (Pri stojanoch viaže uzol iba jeden,
keď uviaže odstúpi a viaže ďalší, ...)
6./ Určovanie prenosných hasiacich prístrojov: Každý člen HD si vyžrebuje 1
prenosný hasiaci prístroj a určí minimálne tri (3) látky, ktoré sa daným PHP môžu hasiť:
Za nesprávnu odpoveď každého člena je 1 trestná minúta (max. 5 tr. min.)
Celkové hodnotenie:
Najúspešnejším HD v jednotlivých kategóriách sú tie, ktoré po súčte všetkých
disciplín dosiahnu najnižší čas. (to znamená-dosiahnutý čas na trati + trestné sek.
z jednotlivých disciplín). Pri prípadnom rovnakom výsledku dvoch alebo viacerých HD
rozhoduje lepší výsledok z disciplíny hasiace prístroje a nasledujú džberové striekačky.
Protesty:
Protest proti porušeniu pravidiel a regulárnosti disciplín zo strany rozhodcov resp.
organizátorov môže podať vedúci kolektívu MH hlavnému rozhodcovi disciplíny písomne
do 10 minút po ukončení pokusu.
O proteste rozhodne komisia v zložení:
- veliteľ súťaže
- hlavný rozhodca súťaže
- hlavný rozhodca príslušnej disciplíny.
Protest sa však môže týkať iba hodnotenia vlastného kolektívu.
Protest proti celkovému hodnoteniu musí podať vedúci MH veliteľovi súťaže do 10 minút
od zverejnenia predbežných výsledkov na informačnej tabuli.
O proteste rozhodne komisia v zložení:
- veliteľ súťaže
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- hlavný rozhodca súťaže
s konečnou platnosťou.
Do vyriešenia všetkých protestov nesmú byť výsledky súťaže vyhlásené a odovzdané
ocenenia.
Ocenenia:
Vecné ocenenia a diplomy za umiestnenie obdržia prvé tri najúspešnejšie kolektívy
v oboch kategóriách. Účastnícke diplomy obdržia ostatné HD, ktoré boli klasifikované
a ukončili súťaž.
Poistenie:
Všetci účastníci súťaže sú poistení hromadnou poistkou DPO SR v Komunálnej
poisťovni.
Zdravotné zabezpečenie:
Zabezpečí organizátor v spolupráci s ÚzS SČK v Leviciach. V prípade nutnosti
a potrebného lekárskeho zákroku budú žiadať urgentnú zdravotnú službu NsP Levice.

Pavel S ü v e g e š v.r.
predseda KM DPO SR

Štefan B á r a ň
taj. ÚzV DPO SR

