
ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI – PŘÍPRAVKA 

 

ÚČAST 

Velitel + 4 členové hlídky + vedoucí mládeže 

  Vedoucí může z jednoho družstva připravit dvě hlídky, každý člen družstva může běžet pouze 

jednou. Započítává se lepší výsledek. 

 

stanoviště budou v následujícím pořadí 

PLATO 

Spoj 1 x hadice C 

Spoj 2 x proudnice D 

Spoj 2 x hadice D 

Spoj  2 x hadice D + 1 x hadice C – rozdělovač 

Hlídka bude štafetově spojovat celé plato tj. první, třetí a pátý člen hlídky spojí všechny spoje, druhý a 

čtvrtý člen hlídky všechny spoje rozpojí.  

HODNOCENÍ 

Maximální počet trestných bodů 1 za každého člena hlídky. 

Nespojení jednoho a více spojů - 1 trestný bod. 

Spojeno jeden a více spojů jen na jeden ozub – 1 trestný bod. 

Nerozpojení jednoho a více spojů spoj – 1 trestný bod. 

Za odmítnutí plnění úkolu 2 trestné body navíc. 

 

ZÁKLADY TOPOGRAFIE 

Každý člen hlídky si vylosuje jednu topografickou značku a určí ji. Pro přípravku je určeno prvních pět 

topografických značek. 

HODNOCENÍ 

Za každou nesprávně určenou značku 1 trestný bod (maximálně hlídka může obdržet 5 trestných 

bodů). 

Za odmítnutí plnění úkolu 2 trestné body navíc. 

 

 



CO MUSÍ MÍT HASIČ 

Hlídka bude štafetově hledat obrázky. 

Každý člen hlídky najde mezi obrázky dva nezbytné předměty „co musí mít hasič“.  

 

HODNOCENÍ 

Hlídka může získat 5 trestných bodů. Tj. za jeden a dva špatné obrázky -  1 trestný bod. 

Za odmítnutí plnění úkolu 2 trestné body navíc. 

 

UZLE 

Každý člen hlídky uváže jeden uzel dle vlastního výběru (plochá spojka, lodní uzel). 

Plochá spojka – v ruce, libovolně jedním nebo oběma konci provazu. 

Lodní uzel – na slabší svislém kolíku, jedním koncem provazu, druhý konec je upevněn. 

HODNOCENÍ 

Za každý nesprávně uvázaný uzel 2 trestné body. 

Hlídka může obdržet maximálně 10 trestných bodů. 

Za odmítnutí plnění úkolu 3 trestné body navíc. 

 

LANO 

Každý člen hlídky překoná libovolným způsobem lano a kurtu (kurta dole, lano nahoře) upevněné 

bezpečně mezi dvěma stromy danou vzdálenost vyznačenou značkami.  

HODNOCENÍ 

Za nepřekonání překážky obdrží hlídka za každého člena 1 trestný bod (max. 5 trestných bodů). 

 Za odmítnutí plnění úkolu 2 trestné body. 

 

1 TRESTNÝ BOD = 1 MINUTA 

Předčasné vyběhnutí se nepenalizuje. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


