
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska  

okres Domažlice 

Odborná rada mládeže okresu Domažlice  

 okrsek č. 9 Kdyně 
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15. ZIMNÍ SETKÁNÍ MLADÝCH HASIČŮ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



Místo   Sokolovna Kdyně – velký sál 

Datum 20. 2. 2016 

Dojez rozhodčích 7.30 - 8.00 

Dojezd kolektivů 8:00 - 8.30 

Zahájení 9.00 hod 

Ceny  v každé kategorii první 3 hlídky 

   

 

Setkání se uskuteční v Sokolovně ve Kdyni (nachází se při hlavní trase Klatovy 

– Domažlice). Parkoviště se nachází cca 20m od sokolovny. 

 

Své věci si družstva budou moci odložit v šatně nebo si je ponechat u sebe. 

Cenné věci zanechte doma, neručíme za ně!  

 Družstvo, které se zúčastní zimního setkání, má splněn 4. okruh celoroční 

činnosti. Vedoucí kolektivu může zapojit libovolný počet závodníků MH. Soutěžit 

budou 5-ti členné hlídky ve třech věkových kategoriích. Každá kategorie bude po 

kontrole průkazek řádně označena u prezence. Podmínkou účasti v soutěži je 

podepsaný členský průkaz s fotkou, zaplacené členské příspěvky a odevzdaný 

registrační list. U přípravky se povoluje, že jeden člen družstva může být ve věku 7 

let. 

 

  

Přípravka: narození po 2. 9. 2009 

Mladší: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 

Starší: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 

 

 



Vedoucím se doporučuje, zúčastnit se ve vycházkovém stejnokroji, mladým 

hasičům ve sportovním oblečení. Obuv s nebarvící podrážkou na přezutí s sebou. 

Každou disciplínu plní 5 závodníků (v případě, že kolektiv na setkání přijede s více 

jak 5 dětmi, může být doplněn nebo může doplnit kterýkoliv jiný kolektiv, dle 

dohody). Na jednom stanovišti může družstvo získat max. 15 trestných bodů.  

Každé soutěžní družstvo dodá minimálně 2 rozhodčí, jejichž jméno nahlásí 

při přihlášení paní sekretářce!!! Rozhodčí nemusí být proškoleni, jako rozhodčí MH, 

přesto upřednostněte ty, jež mají alespoň III. minimum (v opravdu nejhorším případě 

kdokoliv).  

Přihlášku zašlete na Okresní sdružení hasičů Domažlice, a to nejpozději 

do 4. 2. 2016 nebo volejte na tel.: 379 722 480. Pracovní doba na SH ČMS 

Domažlice je:  

 

 Pondělí  8:00 – 16:00 

 Středa 10:00 – 16:00 

 Čtvrtek 10:00 – 16:00 

 Pátek  10:00 – 16:00 

 

Prosím ohlídejte si termín přihlášení, nikdo nebude dodatečně obvolávat kolektivy 

ohledně případné účasti. Informace o soutěžích a fotky z akcí můžete najít na 

stránkách OSH Domažlice: www.oshdo.cz, e-mail: osh.domažlice@tiscali.cz.        

 

 

 

                                                                                                           Josef Hoffmann  

                                                                                                             Vedoucí OORM 

 

  
 
----------------------------------------------------------zde odstřihnout----------------------------------------------------------------- 

 

Přihláška: 

 

SDH …………………………… Počet mladých hasičů ………………...… 

Hlídka starší …………………………… Hlídka mladší ………………...… 

Přípravka …………………………… Vedoucí a řidiči - počet ………………...… 

Rozhodčí ……………………………………………………………………………………... 



DISCIPLÍNY 

Hlídky MH budou soutěžit v 11 disciplínách. U disciplín 5, 6, 8 se bude dávat 1 
trestný bod za mluvení.  

 

1. Topografické značky 
Značky jsou stejné jako ve hře Plamen. Každý člen hlídky si vylosuje 3 značky 

a samostatně odpoví. Přípravka pouze č.: 2, 4, 5, 7, 12, 13, 15.  Za nesprávnou 
odpověď = 1 trestný bod. 
 

2. Hra paměti, obrázková hra paměti   
Rozhodčí ukáže hlídce na 10 vteřin 10 předmětů. Členové hlídky v limitu 1 

min. vypíší věci, které si stačili zapamatovat. Přípravka bude mít k zapamatování 
ve stejném časovém limitu 5 obrázků, které po vypršení času vyjmenují – řeknou 
rozhodčímu. Za nenapsanou - nevyřčenou věc 3 trestné body,  přípravka - 1,5 
trestného bodu ostatní. 
 

3. Přeskok přes švihadlo, štafličky 
Každý člen hlídky má za úkol přeskočit švihadlo 5 x (mladší), 10 x (starší) bez 

přestávky, přípravka přeleze štafličky. Hodnocení za nesplnění 3 trestné body 
 

4. Požárnický kuželník, kuželky 
Hadici C v kotouči každý člen družstva rozhodí směrem na 2 kuželky 0,5 m od 

sebe = branka. Přípravka rozhodí hadici D v kotouči směrem na postavené 
kuželky (10 ks). Každý ne zásah = 3 trestné body 
 

5. Věcné prostředky PO 
Každý člen hlídky si vylosuje tři grafické značky věcných prostředků a musí je 

správně přiložit k vystaveným obrázkům nebo k tech. prostředkům. Nesprávně 
přiložený název = 1 trestný bod. MLUVENÍ 1 trestný bod. Hydrantový nástavec, 
ejektor stojatý a dalších 13 věcných prostředků ze hry Plamen. Pro přípravku 
platí: hadice C, proudnice C, savice, sací koš, rozdělovač, džberovka, hasičské 
auto. 

 

  



6. Uzle 
Váže se 5 uzlů jako ve hře Plamen, každý si vylosuje uzel, starší vážou 

štafetovým způsobem na čas. Mladším mají časový limit na provedení 1 minutu 
(všichni členové družstva vážou současně), přípravka váže 1 libovolný uzel, 
v případě, že přípravka neumí ani jeden z 5 daných uzlů, můžou vázat tkaničku 
na kličku na botě. Za neuvázaný uzel obdrží 3 trestné body. MLUVENÍ - 1 trestný 
bod. 

 

7. Štafeta třínohých 
Velitel vyběhne, překoná vyznačenou trať a vrátí se na start. Poté vyběhne 

první dvojice, která bude mít svázané nohy k sobě (levá +pravá noha) a vyběhne 
jako třínohý závodník na stejnou trať a vrátí se na start. Poté vyběhne stejným 
způsobem druhá dvojice. Rozhodující je docílený čas hlídky. Předčasné 
vyběhnutí +10 sek.    

 

8. Signály rukou 
Každý závodník si vylosuje jeden signál rukou, který bude napsán na kartičce 

a ten následně ukáže. Za každý nesplněný signál = 3 trestné body 

Přípravka: každý závodník si vylosuje jeden signál, ukáže kartičku 
rozhodčímu, rozhodčí mu ho přečte a závodník signál následně ukáže. Za každý 
nesplněný signál = 3 trestné body. 

 

 

 



9. Slalom mezi kužely 
Každý z členů hlídky jednotlivě absolvuje slalom mezi kužely, přičemž drží 

v ruce polévkovou lžíci s pingpongovým míčkem. Na cestě tam i zpět musí 
podlézt překážku CTIF. V případě, že míček spadne, musí jej závodník sebrat  a  
vrátit se na místo, kde mu míček upadl. Po té může pokračovat v dokončení 
disciplíny. 

Hodnotí se čas hlídky, od vyběhnutí prvního závodníka po doběhnutí 
posledního cílem. 

 

10. Puzzle/tangram 
Na stanovišti dostane hlídka dle své věkové kategorie pentagram či puzzle. 

Pentagram je určen pro kategorii starší, puzzle pro kategorii mladší a přípravka. 
Pentagram musí hlídka složit dle předlohy.  

Hodnotit se bude čas, za který hlídka složí tangram/puzzle. Mluvení členů 
hlídky je povoleno. Napovídání vedoucím zakázáno a bude trestáno jako 
mluvení. 

Obrázek tangramu níže je pouze ilustrační.  

                           

 

11. Hod míčkem do koše (na zemi stojícího) 
Závodníci hází míčky velikosti tenisového míčku do koše. Každý závodník má 

3 pokusy. Každý netrefený míček 1 trestný bod, maximální počet trestných bodů 
na disciplíně je 15 bodů pro hlídku. 

Vzdálenost hodu je odlišná dle kategorií. 


