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1/ Pořadatelé, datum a místo konání seriálu 

 

Česká republika 

 

SDH Starý Lískovec – SPORT: sobota 29. ledna 2022, hala Svitávka 

 

SDH Raškovice: sobota 12. února 2022, hala Základní školy Raškovice 

 

SDH Dolní Břežany: neděle 20. února 2022, hala Základní školy Dolní Břežany 

 

SDH Kostelec nad Černými lesy: neděle 6. března 2022, hala Sokola 

 

 

SDH Dolní Životice: neděle 23. října 2022, Sportovni hala Opava 

 

OORM Třebíč: termín bude upřesněn, hala Spartak 

 

SDH Trutnov HSM: sobota 26. listopadu 2022, hala Základní školy R. Frimla 

 

OSH Havlíčkův Brod: sobota 3. prosince 2022, hala GVI Ledeč nad Sázavou 

 

SDH Hlubočky: sobota 10. prosince 2022, hala Základní školy Velká Bystřice 

 

Slovensko 

Púchov a Spišská Teplica: v současné sobě s ohledem na situaci je plánován podzimní 

termín 

 

 

Velké česko-slovenské finále proběhne v sobotu 14. ledna 2023 

Sportovní hala Svitávka. 

 

 

 

2/ Kategorie 

 

Přípravka – smíšená družstva čtyřčlenná (2016 a mladší) 

Nejmladší žáci – smíšená družstva čtyřčlenná (2013, 2014, 2015 a mladší) 

Mladší žáci – smíšená družstva čtyřčlenná (2011, 2012 a mladší) 

Starší žáci – smíšená družstva čtyřčlenná (2009, 2010 a mladší) 

Nejstarší žáci – smíšená družstva čtyřčlenná (2007, 2008 a mladší) 

Dorost – dvoučlenná družstva smíšená, dorostenci, dorostenky (2004 až 2007) 

Juniorka – dvoučlenná družstva smíšená, junioři, juniorky (1999 až 2004) 



 

 

 

3/ Provedení štafety 4 x 60 metrů s překážkami 

 

Přípravka a žáci: 

Každý tým má dva pokusy. 

 

Závodník může běžet pouze za jeden tým – pokud závodník věkově splňuje podmínky 

pro start ve více kategoriích, musí si zvolit pouze jednu, ve které bude soutěžit.  

 

Na pokyn rozhodčího rozmístí vedoucí týmu a jeho pomocník závodníky na začátek 

jednotlivých úseků, poté na dráhu společně s týmem připraví PHP, hadice a rozdělovač 

a provedou kontrolu, zda první člen má na startu proudnici.  

 

Provedení disciplíny:  

• Po signálu startéra (start bude proveden úderem dřevěné „klapačky“) překoná 

první člen příčné břevno, oběhne metu a předá proudnici druhému členu štafety.  

 

• Druhý člen po převzetí proudnice běží k metě, jíž oběhne, cestou zpět přenese 

PHP a postaví jej tak, aby do předávky nespadl. Poté předá proudnici třetímu 

členu štafety. 

 

• Třetí člen štafety po převzetí proudnice přeběhne kladinu, oběhne metu a předá 

proudnici čtvrtému členu štafety. 

 

• Čtvrtý člen po převzetí proudnice běží k metě, jíž musí oběhnout, cestou zpět 

napojí jednu spojku připravené hadice na rozdělovač, dále spojí hadice do sebe 

a napojí proudnici, s níž proběhne cílem.  

 

• Po ukončení pokusu se hadice a proudnice rozpojují až na pokyn rozhodčího.  

 

Důležitá upozornění:  

• Při obíhání mety se jí závodníci nesmí dotýkat.  

• U žáků je třeba, aby při seběhu z kladiny sešlápli na sběhový můstek a došlápli 

za ohraničující čáru na konci můstku. 

• U dorostu a junioru je možný seskok na konci kladiny za označující čáru konce 

kladiny.  

• Při čelní předávce je na rozvaze závodníků, z které strany se minou, tzn. že 

přibíhající závodník prakticky může následujícímu závodníkovi překřížit dráhu 

(leváci, praváci). 

• Čelní předávka je správně provedena, jsou-li nohy následujícího závodníka před 

čarou až do dokončení předávky. 

• Předávka je kompletně dokončena až ve chvíli, kdy předávající nedrží v ruce 

proudnici.  

 



 
4/ Provedení disciplíny 2 x 2 x 60 metrů  

 

Dorost a juniorka 

První člen týmu běží první a třetí úsek, druhý člen týmu běží druhý a čtvrtý úsek. Po ukončení 

pokusu se hadice a proudnice rozpojují až na pokyn rozhodčího.  

 

5/ Nářadí  

 

Nářadí dodané pořadatelem 

- Pro kategorii přípravka: Pořadatel zajistí veškeré nářadí včetně rozdělovače, hadic a 

proudnic, příčné břevno (výška 30 cm, šířka 75 cm), kladina (délka 2 m, výška 21 

cm), hasicí přístroj práškový 1 kg, hadice D25 min. 9, 5 metrů, rozdělovač D25 nebo 

C52 s přechodem na D25. Pokud si sbor doveze vlastní nářadí, může jej použít.  

-  

- Pro kategorie mladší, starší, nejstarší, dorost a junior: Pořadatel zajistí příčné břevno 

(0,7 m), kladina (délka 4 m, výška 80 cm), PHP P6 prázdný (PHP s kroužkem na dně, 

s uchem, bez kleští, gumová hadice je zajištěna páskou), deska, na kterou se přenese 

PHP. Pozn: Dle zvážení závodníka lze použít držáky (kastlíky) na hadice jako 

prevenci pádu hadic vlivem otřesu podlahy.  

 

Nářadí vlastní 

- Pro kategorii žáci: 1 ks proudnice C52 štafetová, 2 ks hadice C52 (mohou být i cvičné) 

– minimální délka 9,5 m; u mladší kategorie pouze koncovky DIN, u starší kategorie 

DIN nebo ROTT 

-  

- Pro kategorie dorost a junioři (kompromisní údaje pro tyto dvě kategorie): 1 ks 

proudnice o minimální délce 25 cm a minimální hmotnosti 0,4 kg, 2 ks hadice DIN 

nebo ROTT o délce minimálně 19 metrů, dle uvážení i minimálně 9,5 m; plošná šířka 

po celém obvodu musí činit minimálně 60 mm; výška kotouče musí činit max. 350 

mm bez spojek 

-  

- Pro kategorie žáci, dorost a junioři: 1 ks třícestný rozdělovač, kdy spodní hrany všech 

koncovek mohou být max. 60 mm od spodní podložky (u koncovky ROTT se 

nezapočítává zub). Nástavec ROTT koncovky včetně koncovky je max. 80 mm dlouhý 

– měřeno od čela koncovky ke konci závitu na hrdle rozdělovače. Rozdělovač nesmí 

být vybaven naváděcími pomůckami, nesmí být zaslepeny otvory půlspojek a nesmí být 

zatížen dodatečným závažím, vyplněn žádným materiálem a kotven do dráhy (např. 

hroty na nožičkách – podpěrách). Rozdělovač může mít maximálně 4 nožičky (podpěry) 

o průměru maximálně 30 mm. Osy všech koncovek musí být rovnoběžné s horizontální 

rovinou spodní podložky (dráhy). V praxi tento požadavek znamená, že žádná z podpěr 

nesmí být upravena tak, aby některá z koncovek byla oproti ostatním výše nebo níže od 

spodní podložky (dráhy). Rozdělovač musí být osazen všemi koncovkami. 

-  

- Pro všechny závodníky: ochranná přilba schváleného typu, sportovní oblečení nebo 

stejnokroj překrývající lokty a kolena, u kategorií dorost a junior jsou přípustné krátké 

rukávy, opasek může být libovolný (povinný pouze pro čtvrtý úsek), obuv sálová.  

 

 

 



6/ Startovné 

Organizace, která přihlašuje týmy k závodu, je povinna uhradit startovné dle propozic 

pořadatele za všechny své přihlášené závodníky. Výše startovného je stanovena na 

60,- Kč za přihlášeného závodníka.  

 

 

7/ Vyhodnocení jednotlivých závodů 

Každý závod je vyhodnocován samostatně.  

 

 

8/ Postup do finále 

Do velkého česko-slovenského finále, které se bude konat ve Svitávce 14. ledna 2023, 

může postoupit pouze tým, který se:  

 

- zúčastnil minimálně dvou ze čtyřech pořádaných závodů v měsících lednu, 

únoru a březnu 2022, a dále se 

-  

- zúčastní minimálně dvou z pěti pořádaných závodů v říjnu, listopadu a prosinci 

2022 

-  

- umístí se v celkové postupové tabulce výsledným časem na postupovém místě, 

tj. do 20. místa pro danou kategorii ze všech devíti závodů 

- z jednoho sboru postoupí max. 2 týmy v dané kategorii 

 

 

 

9/ Další informace na stránce 

 

Zimní halové kvarteto (hasicovo.cz) 

 

 

 

 

10/ přihlášení týmu do závodu na portále 

 

 

http://pozarnisport.hasicovo.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zhk.hasicovo.cz/


 

 

 

11/ Dráha: je sestavena člunkově 2 x 30 m, dvě dráhy (zrcadlově) 

 

 

 

Levá dráha 

 

 



 

 

 

 

 

Pravá dráha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


