
 
SDH KLADKY POŘÁDÁ 

Dětské hasičské hry v rámci projektu mezinárodní spolupráce 
„Dobrovolní hasiči – historie a budoucnost“ 

 

SOUTĚŽ NA SNĚHU 
 

 

Kdy: 21. 2. 2015  

Kde: Lyžařský areál Kladky (49.6567100N, 16.8281900E) 

Soutěže se mohou zúčastnit mladí hasiči ve věku 6 až 15 let. Soutěžit se bude 
ve dvou kategoriích, a to kategorii mladší žáci 6 až 10 let a v kategorii starší žáci 
10 až 15 let. Družstva budou sedmičlenná. Každý závodník může soutěži jen za 
jedno družstvo.  
 
Příjezd a prezentace soutěžících od 9:00 hodin. Start prvního družstva je 
v 10:00 hodin.  
 
Popis disciplín: 

1) Požární útok (kategorie mladší a starší žáci) 

Kategorie mladší žáci – sedmičlenné družstvo, mladší žáci mají savice 

spojené a našroubované na stroji, šroubují pouze koš. 

Kategorie starší žáci – sedmičlenné družstvo, spojují savice.  

2) Štafeta 7 x 50m s překážkami 

Pro všechny soutěžící je nutná ochranná přilba. 

Podrobná pravidla budou prezentována na poradě vedoucích před 

zahájením soutěže. 

Žáci 2 x B (ø75 mm), délka 10m ± 1m 

    4 x C (ø 52 mm), délka 10m ± 1m 

    2 x savice (ø 110 mm), délka 1,6 m 

 



Každé družstvo bude cvičit s jednotným strojem a nářadím (hadice, savice, koš, 

proudnice, rozdělovač), které dodá SDH Kladky. Družstva mají při nachystání 

základny povolenou pomoc od dvou dospělých osob, časový interval pro 

nachystání základy je 5 minut. Stroj během požárního útoku nebude vůbec 

nastartován. 

 

Trať bude pro obě kategorie stejná. Každé soutěžní družstvo musí absolvovat 

požární útok bez vody. Závodníci vystartují na povel rozhodčího, pokus je 

ukončen po odložení obou proudnic na čáru stříkaní. Neplatnost pokusu při 

nespojení hadic nebo sacího vedení.  

 

 

Přihlášky s počtem účastníků lze posílat do 14. 2. 2015 na e – 

mail radek.seryn@seznam.cz a nelakalabova@seznam.cz 

 

V případě zájmu o lyžování na přilehlé sjezdovce, dostanou děti 

zvýhodněné jízdné. 

 

Pro všechny jsou připravené ceny a občerstvení. 
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