
Sbor dobrovolných hasičů Bystré v Orlických horách 
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V. ROČNÍK 
 

  

Pořadatel: SDH Bystré ve spolupráci s OORM Rychnov nad Kněžnou 

 Akce je podporována Královéhradeckým krajem 

 

Místo konání:  Bystré – sportovní areál „U Koupaliště“ 

Datum:  30. 4. 2016 
 

Soutěžní kategorie:  Mladší a starší družstva mladých hasičů (dle směrnic hry Plamen) 

  Kategorie mladší – soutěžící nesmí do 31.12.2015 včetně dosáhnout věku  

 11 let 

  Kategorie starší – soutěžící nesmí do 31.12.2015 včetně dosáhnout věku  

 15 let 

 

Provedení disciplín:   Dle platných směrnic hry Plamen včetně všech platných dodatků.  

    Délka překážky „vodní příkop“ pro kategorii mladších – 0,9 m.  

    Povrch pro disciplínu „Štafeta CTIF“ asfaltový, povrch pro disciplínu  

  „Požární útok s překážkami“ travnatý.  

    Obě dvě soutěžní disciplíny proběhnou ve dvou drahách současně.   

    Každé družstvo absolvuje 2 soutěžní pokusy. 

   V prostoru plnění disciplíny budou přítomni pouze soutěžící startující v 

pokusu a 1 vedoucí, který pomáhá s přípravou materiálu. Přítomnost 

dalších členů družstva nebo vedoucích v prostoru plnění disciplíny bude 

hodnocena jako hrubé porušení kázně.  

 

Materiál:  Překážky, provazy na vázání uzlů, podložka pod hadici, podložka pod PHP 

 + PHP společné. Ostatní materiál vlastní (včetně rozlišovacích čísel a 

 píšťalky). Během soutěže bude prováděna namátková kontrola použitého 

 materiálu. V případě použití materiálu neodpovídajícího směrnicím bude 

 příslušný pokus hodnocen jako neplatný. 

  

Celkové hodnocení: Dle ustanovení Mezinárodního soutěžního řádu pro soutěže mladých hasičů 

 v disciplínách CTIF (6. vydání, 2004). 

 

   Soutěž je dvoukolová. Každé kolo je hodnoceno zvlášť (1. pokus štafety a 1.

 pokus požárního útoku se sčítají).  

 

  Hodnocení kola 

   

  Každé družstvo obdrží na začátku kola bodový základ 1 100 b. . Od tohoto 

 bodového základu se odečítá výsledný čas dosažený v požárním útoku. Od 

 vzniklého mezisoučtu se družstvu přičítají nebo odečítají body podle toho, zda 

 družstvo dosáhlo ve štafetě požadovaného času či nikoliv. Při dosažení lepšího 

 času, než je požadovaný, se body přičítají. Při dosažení horšího času, než je 

 požadovaný, se body odečítají.  Za každou sekundu, o kterou dosáhne družstvo



  cíle dříve, získá 1 bod. Za každou sekundu, o kterou dosáhne družstvo  

  cíle později, ztrácí 1 bod.  

 

  Požadované časy ve štafetě 

 

Celkový věk   Odpovídá průměrnému věku         Požadovaný čas  

54 – 62   6 let    98 s 

63 – 71   7 let    95 s 

72 – 80    8 let    92 s 

81 – 89   9 let    89 s 

90 – 98   10 let    86 s 

99 – 107   11 let    83 s 

108 – 112    12 let    80 s 

113 – 121   13 let    77 s 

122 – 130   14 let    74 s 

131 – 139   15 let    71 s 

140 – 144   16 let    68 s 

 

   Pro určení věku se použije celý rok narození dítěte. U 9 členných družstev se

 celkový věk určí součtem. U 10 členných družstev se celkový věk určí jako 9ti 

 násobek průměrného věku.     

 

  Do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek z obou soutěžních kol.  

 

Startovné:  100,- Kč / družstvo 

 

 

Program:  7.30 – 8.45 hodin – Prezence. Zahájení soutěže v 9.00 hodin.  

Prezence proběhne v místě konání štafetového běhu: 

- při příjezdu od Bačetína odbočit u autobusové zastávky vpravo a pokračovat 

stále rovně až ke značce „Konec obce“ 

- při příjezdu od Sedloňova odbočit u autobusové zastávky vlevo a pokračovat 

stále rovně až ke značce „Konec obce“ 

- při příjezdu od Ohnišova odbočit na první křižovatce vlevo, dojet 

k autobusové zastávce, odbočit u autobusové zastávky vpravo a pokračovat 

stále rovně až ke značce „Konec obce“ 

Cesta bude značena.   

 

 K prezenci se dostaví celé soutěžní družstvo společně s vedoucím. U prezence 

 každé soutěžní družstvo odevzdá: 

 

 - přihlášku soutěžního družstva do soutěže  

 - členské průkazy členů družstva 

 

Při prezenci budou všichni soutěžící označeni. Každý soutěžící může startovat 

pouze za 1 soutěžní družstvo. Soutěžící, kteří nebudou při nástupu na 

disciplínu řádně označeni, nebudou připuštěni na start.  
  

 Po skončení štafety CTIF proběhne přesun do areálu „U Koupaliště“.  

 Požární útok CTIF bude zahájen neprodleně po přesunu. 

 

 

 

 

 



Stravování:  Možnost zakoupení občerstvení přímo v místě soutěže. 

  Soutěžní kolektivy mají možnost objednat si předem toto občerstvení:  

   

  Klobása (15 dkg) 35,- 

  Gulášová polévka 25,- 

  Párek v rohlíku 20,-    
 

Přihlášky: Soutěžní družstva zašlou vyplněnou přihlášku v elektronické podobě a 

případnou objednávku občerstvení nejpozději do 17. 4. 2016 na e – mail 

hasicibystre@hasicibystre.cz nebo na tel. číslo 606 561 071. Úpravy v 

přihlášce bude možné provést při prezenci.  

 

 V případě zájmu je možné zaslat i krátkou charakteristiku přihlášených 

družstev (bude použita v průběhu soutěže) 

       

    Na výše uvedených kontaktech Vám budou také zodpovězeny veškeré dotazy 

    ohledně soutěže.    
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