
Pravidlá 
 

pre 
 

9. ročník Detskej hasičskej súťaže 
 

,,O pohár  DHZ Dyčka“ 
 

7. septembra 2019 o 10:00 hod 

 

Štafeta 8x50m cez prekážky cik-cak 

Popis dráhy:    Šírka dráhy je 2m. Na dráhe je vyznačený štart, cieľ  a hranice jednotlivých 
úsekov. Ako štafetový kolík slúži plastová prúdnica C bez uzáveru. 

1.úsek 

Vo vzdialenosti 10m je umiestnená rebríková stena, na ľavej strane v smere behu, na konci 
rebríkovej steny leží štafetový kolík. Vo vzdialenosti 35m je umiestnená džberová striekačka 
(džberovka) v držiaku je umiestnená zvinutá hadica D s prúdnicou. 

2.úsek 

Vo vzdialenosti 10m je umiestnená podliezka a vo vzdialenosti 35m sú v smere behu sú 
umiestnené 2 hadice C. 

3.úsek 

Vo vzdialenosti 10m je umiestnená ľahkoatletická prekážka a vo vzdialenosti 35m je v smere 
behu umiestnený rozdeľovač a hadica B. 

4.úsek 

Vo vzdialenosti 10m je v smere behu rozvinutá 10-metrová hadica C. Vo vzdialenosti 35m je 
umiestnená podložka 80x80cm. 

5.úsek 

Vo vzdialenosti 10m je umiestnený PHP (prázdny obal od 6kg práškového HP) a vo 
vzdialenosti 20m je umiestnená podložka 80x80cm. Vo vzdialenosti 35m je umiestnený sací 
koš so spätnou klapkou (položený stojato, závitmi nahor) a ventilové lanko. 

6.úsek 



Vo vzdialenosti 10m je umiestnené vrecko s objímkami a vo vzdialenosti 20m je umiestnená 
podložka 50x50cm. Vo vzdialenosti 35m je v smere behu umiestnená hadica C a prúdnica C s 
uzáverom. 

7.úsek 

Vo vzdialenosti 10m je umiestnená 1,6m dlhá a 2m široká vodná priekopa a vo vzdialenosti 
35m je v smere behu savica, vedľa nej je postavený sací koš (položený stojato, závitmi nahor) 
so spätnou klapkou. 

8.úsek 

Vo vzdialenosti 10m je umiestnená lávka. Vo vzdialenosti 30m sú v smere behu umiestnené 
dve 10-metrové hadice C a vo vzdialenosti 35m je v smere behu umiestnený rozdeľovač. 

Vykonanie disciplíny 

1.úsek                                                                                                                                                                                           
Na pokyn štartéra vybieha súťažiaci s číslom 1. Pri značke 10m prekoná rebríkovú stenu 
pričom sa musí rukami chytiť tretej a štvrtej priečky a nohami šliapnuť na prvú a druhú 
priečku, platí to i pre zostup. Zdvihne štafetový kolík dobehne pri značku 35m, k džberovke 
napojí hadicu D, spojí druhú polo spojku D s prúdnicou D a rozvinie hadicu aspoň 2m. Po 
splnení úlohy a prebehnutí celého úseku odovzdá štafetový kolík súťažiacemu č.2. 

2.úsek                                                                                                                                                                                                              
Po prevzatí štafetového kolíka od súťažiaceho č. 1 súťažiaci č.2 vybieha. Súťažiaci č.2 nesmie 
vybehnúť skôr ako preberie štafetový kolík. Pri značke 10m podbehne pod latkou pričom ju 
nesmie zhodiť. Ak latka spadne súťažiaci ju môže položiť späť na stojany a latku znovu 
podbehnúť pričom nesmie opustiť dráhu. Dobehne pri značku 35m, k dvom smere behu 
postaveným hadiciam C a spojí ich. Po splnení úlohy a prebehnutí celého úseku odovzdá 
štafetový kolík súťažiacemu č.3.  

3.úsek                                                                                                                                                                                     
Po prevzatí štafetového kolíka od súťažiaceho č.2 súťažiaci č.3 vybieha. Súťažiaci č.3 nesmie 
vybehnúť skôr ako preberie štafetový kolík. Pri značke 10m preskočí ľahkoatletickú prekážku, 
ak latka spadne súťažiaci ju môže položiť späť na stojany a latku znovu preskočiť pričom 
nesmie opustiť dráhu. Dobehne pri značku 35m kde stoja vedľa seba v smere behu hadica B, 
rozdeľovač a napojí hadicu B na rozdeľovač. Po splnení úlohy a prebehnutí celého úseku 
odovzdá štafetový kolík súťažiacemu č.4. 

4.úsek                                                                                                                                                                                                 
Po prevzatí štafetového kolíka od súťažiaceho č.3 súťažiaci č.4 vybieha. Súťažiaci č.4 nesmie 
vybehnúť skôr ako preberie štafetový kolík. Pri značke 10m ľubovoľným spôsobom stočí 
v smere behu rozvinutú hadicu C. Zvinutú hadicu C zoberie na značku 35m kde ju uloží na 
podložku. Hadica nesmie vyčnievať z podložky. Nie je chybou ak súťažiaci pri stáčaní hadice 



kráča smerom k podložke. Po splnení úlohy a prebehnutí celého úseku odovzdá štafetový 
kolík súťažiacemu č.5. 

5.úsek                                                                                                                                                                                            
Po prevzatí štafetového kolíka od súťažiaceho č.4 súťažiaci č.5 vybieha. Súťažiaci č.5 nesmie 
vybehnúť skôr ako preberie štafetový kolík. Pri značke 10m vezme PHP, pri značke 20m ho 
umiestni na podložku. Pri značke 35m karabínu na ventilovom lanku pripojí na oko spätnej 
klapky.  Po splnení úlohy a prebehnutí celého úseku odovzdá štafetový kolík súťažiacemu č.6. 

6.úsek                                                                                                                                                                       
Po prevzatí štafetového kolíka od súťažiaceho č.5 súťažiaci č.6 vybieha. Súťažiaci č.6 nesmie 
vybehnúť skôr ako preberie štafetový kolík. Pri značke 10m vezme vrecko s objímkami, pri 
značke 20m ho umiestni na podložku. Vrecko nesmie vyčnievať z podložky. Pri značke 35m 
spojí vedľa seba, v smere behu položenú hadicu C s prúdnicou C. Po splnení úlohy 
a prebehnutí celého úseku odovzdá štafetový kolík súťažiacemu č.7. 

7.úsek                                                                                                                                                                       
Po prevzatí štafetového kolíka od súťažiaceho č.6 súťažiaci č.7 vybieha. Súťažiaci č.7 nesmie 
vybehnúť skôr ako preberie štafetový kolík. Pri značke 10m preskočí vodnú priekopu, pričom 
nemôže šliapnuť do priekopy.  Pri značke 35m našroubuje kôš na savicu. Po splnení úlohy 
a prebehnutí celého úseku odovzdá štafetový kolík súťažiacemu č.8. 

8.úsek                                                                                                                                                                                            
Po prevzatí štafetového kolíka od súťažiaceho č.7 súťažiaci č.8 vybieha. Súťažiaci č.8 nesmie 
vybehnúť skôr ako preberie štafetový kolík. Pri značke 10m súťažiaci prebehne po lávke, 
pričom z nej nesmie spadnúť. Pri značke 30m vezme v smere behu postavené hadice C 
rozhodí ich, napojí k rozdeľovaču, spojí ich, napojí štafetový kolík a zo zapojeným kolíkom 
prebehne cieľovú čiaru. 

Druhá disciplína požiarny útok s vodou podľa pravidiel DPO SR 

je ľubovoľná a hodnotí sa samostatne! 

Náradie na požiarny útok: 

PS 12   klasická  1200 cm jednokomorový karburátor 

2 x 10m hadica B75 

2 x savica 1,6 m bez okrúžkov 

Sací kôš s klapkou 

4 x 10 m hadice C 52 

Rozdeľovač 



Pretlakový ventil 

 
Požiarny útok s vodou sa vykoná podľa súťažného poriadku  DPO SR a je nepovinný, bude 
sa hodnotiť osobitne ! 
 
Podmienkou účasti je, že súťažiaci budú mať platné preukazy mladých hasičov 
s fotografiou. 
Súťažiaci musia mať aj kartičku poistenca. Za správanie a zdravotný stav zodpovedá vedúci 
družstva. 
 
Pri hodnotení sa bude brať do úvahy aj vek a to nasledovne. 
 
 
Hry sa môže zúčastniť kolektív mladých hasičov, ktorý musí byť 8-členný, bez rozdielu 
pohlavia, vo veku 6 – 15 rokov. Vek súťažiacich sa počíta a overuje v deň konania súťaže, 
pričom súťažiaci nesmie dovŕšiť 16 rokov. 
 
 
Výhodové body za vek sa odpočítajú 1-krát z celkového dosiahnutého času. 
 
Vek Súčet vekov Výhodové body 
6 roční do 48 18 
7 roční 49 – 56 16 
8 roční 57 – 64 14 
9 roční 64  - 72 12 
10 roční 73 – 80 10 
11 roční 81 – 88 8 
12 roční 89 – 96 6 
13 roční 97 – 104 4 
14 roční 105 – 112 2 
15 roční 113 - 120 0 
 
Kontakty: 

Peter Kunkela – predseda DHZ Dyčka 
e-mail: ovdponr@centrum.sk 
tel.č.: +421 905 934 836 
 
Juraj Kunkela - veliteľ DHZ Dyčka 
e-mail: juraj.kunkela@gmail.com 
tel.č.: +421 907 323 120 
 
Rezervácia poradia: 
www.dhzdycka.sk, www.forum.firesport.cz 
 
 


