
Pravidla pro halovou soutěž Hlubočky.

SDH Hlubočky vydává pravidla pro halovou soutěž konanou v rámci „Zimní soutěže“. 
Pravidla jsou platná pro závodníky a vedoucí kteří se zimní soutěže zúčastní.  Soutěží 
čtyřčlenné družstvo ve věkových kategoriích mladší a starší žáci, kdy všichni členové mají 
věk odpovídající směrnici hry Plamen pro daný ročník.
Družstvo do soutěže přihlašuje vedoucí kolektivu (s odpovídající kvalifikací). Práva a 
povinnosti vedoucího odpovídají směrnici hry Plamen.
Soutěžící mohou být ustrojeni do krátkých kalhot (sportovních trenýrek) a mít oblečené tričko
s krátkým rukávem. Dále je bezpodmínečně nutné mít obuv která má bílou podrážku a 
nezpůsobuje na povrchu dráhy stopy (čmouhy), nejvhodnější obuví jsou tenisky určené do 
haly, ale mohou být i Jarmilky. Bez této obuvi nebude závodní připuštěn na trať. Další práva a
povinnosti odpovídají směrnici hry Plamen, závodníci jsou povinni mít na hlavě přílbu.
Za průběh soutěže odpovídá velitel soutěže. Určí rozhodčí pro jednotlivé disciplíny. 
Rozhoduje o průběhu soutěže, počtu kol, o startu závodníků pokud bude pochyb o 
bezpečnosti (ustrojení, zdravotní stav atd.). Při řešení protestu bude mít rozhodující slovo.
Protesty lze podávat ústně po dokončení disciplíny.
Jakékoliv úmyslné poškození umělé plochy haly bude považováno za hrubé porušení pravidel
a družstvo bude ze soutěže vyloučeno. Pořadatel má právo měnit pravidla soutěže podle 
situace která během závodu nastane a má povinnost neprodleně informovat vedoucí o všech 
změnách ke kterým došlo.

Plnění disciplín

Požární útok
Materiál: základna 120 x 80 cm s B půlspojkou na nástavci, 2x hadice B, 4x hadice C, délka 
hadic 10m, 2x proudnice C a 1x rozdělovač. Na dráze potom žíněnka pro přeskok, lavička pro
přeskok, gymnastická kladina šířka 7,5 cm, švédská bedna (3 horní díly) před kladinou.
Měření elektronickou časomírou. Veškerý materiál dodá pořadatel.
Provedení: čtyrčlenné družstvo vyběhne na pokyn startéra k základně, pospojuje veškeré 
půlspojky, proběhne dráhu, přeběhne kladinu, poslední vypne časomíru, v cíli se družstvo 
seřadí.
Penalizace: Za nepřekonání překážky kterýmkoliv členem družstva – neplatný pokus. 
Předběhne-li těsně před cílem poslední člen družstva předposledního a vypne časomíru, 
dostane družstvo 10 trestných vteřin. za spojení hadice na jeden zub 10 vteřin (za každé 
provinění). Startování dle plamene.

Štafeta
Je určena pro čtyřčlenné družstvo a podobá se štafetě CTIF.
Materiál: štafetový kolík, žebříková stěna, stojan s laťkou (80 cm) a lehkoatletická překážka 
(60 cm). Poslední úsek  - 2x hadice C (15m) proudnice C a rozdělovač.  
Provedení: První vystartuje, překoná žebříkovou stěnu způsobem jako při štafetě CTIF, za 
překážkou vezme štafetový kolík a v předávacím úseku předá druhému. Ten podběhne 
překážku jako v CTIF. Předá třetímu, ten přeskočí překážku opět způsobem CTIF, předá 
čtvrtému. Ten doběhne k místu kde spojí hadice, proudnici a rozdělovač. Opět způsobem 
CTIF, jen nechá materiál ležet na místě. Do cíle potom doběhne se štafetovým kolíkem.
Předávky se budou uskutečňovat ve vyznačeném předávacím území. Závodník který přebírá 
musí stát uvnitř tohoto území a předávka se musí uskutečnit do konce vyznačeného území.
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Penalizace: Nepřekonání prvních třech překážek dle pravidel CTIF. Provedení poslední 
překážky je též dle pravidel CTIF, s tím rozdílem, že po zapojení spojů zůstane veškerý 
materiál ležet na místě. Vyběhnutí z trati nebude řešeno, důležité je oběhnout a nesrazit mety.

Hodnocení

V každé disciplíně se hodnotí nejlepší čas  po započtení trestných bodů a určí umístění. Za 
první místo je 1 bod za druhé místo 2 body apod.
Soutěž se vyhodnotí podle počtu získaných bodů, nejlepší má nejméně bodů. Sčítat se bude 
umístění v jednotlivých disciplínách. V případě stejného počtu bodů rozhoduje lepší umístění 
v požárním útoku.

V Hlubočkách 10.12.2007
Oprava: 8.1.2008 (věkové kategorie)
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