
 

Sbor Dobrovolných Hasičů města Tábor 
 

 

Vás zve na Jarní soutěž pětičlenných hlídek Mladých hasičů. 

 

Jarní soutěž se koná 25. 3. 2017 v prostorách a okolí hasičské zbrojnice SDH Tábor.  

 

Časový harmonogram:   

 

 8:00 – 8:30   

Prezence družstev  

 

 8:30 – 8:50 

Porada rozhodčích a vedoucích SDH 

 

 8:50 – 9:15 

Rozchod rozhodčích na stanoviště 

 

 9:00 

Oficiální zahájení soutěže s nástupem družstev 

 

 9:15 

Start 1. družstva 

 

Předpokládaný konec závodu 12:00. 

 

 12:00 – 12:30  

Vyhodnocení výsledků 

 

 12:45 

Nástup s vyhlášením výsledků a  

oficiální ukončení soutěže 

  

 

PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE DO 15. 3. 2017 na 

e-mail: jiravafrant@seznam.cz  

 

 

 Do soutěže z kapacitních důvodů bude 

přijato prvních 10 SDH, dle došlých přihlášek.  
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   8. ročník Jarní soutěže družstev Mladých hasičů  
 

 

 

Soutěží čtyřčlenné hlídky v sedmi disciplínách, v kterých prokáží svou znalost a zkušenost z požární 

ochrany a obecný přehled. 

  

 

 

    Soutěžní disciplíny 

 

 

1.        Hadicová štafeta: každý z hlídky rozhodí a opět svinuje hadici do kotouče, hlídka plní postupně 

štafetovým způsobem. Hodnotí se správnost svinutí hadic, a celkový čas družstva.  

2.       PHP: určování hasebních prostředků, nejvhodnějších pro účinný,  bezpečný zásah s požadavkem na 

omezení škod při likvidaci požáru. 

3.        Uzle: každý z hlídky provede uzel dle vylosovaného typu a určí vhodnost jeho použití. 

4.        Zdravověda: zavázání končetin, uvázání šátku pro fixaci ruky, přenesení  zraněného na sedačce ze 

spojených rukou.  

5.        Topografie: každý z hlídky určí vylosovanou topografickou značku, hlídka společně zorientuje 

mapu, kategorie starší žáci stanoví azimut požadovaného bodu. 

6.        Technické prostředky: každý z hlídky přiřadí vylosovanou schematickou značku technického 

prostředku ke skutečnému prvku/materiálu, určí jeho název a použití. 

7.      Záchranář: Poskytnutí první pomoci osobě v bezvědomí, nedýchající. Správné přivoláni lékařské 

pomoci, znalost čísel tísňového volání, správné určení místa nálezu zraněné osoby a popsání stavu 

pacienta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bydlinského 2991      390 02 Tábor      tel: 381252022      IČO: 65018508 
Vyřizuje :     Jirava František                    Tel: 778719494 

 

 

Organizační zabezpečení 8. ročníku Jarní soutěže družstev Mladých hasičů 

 

 

Pořadatel: Sbor dobrovolných hasičů Tábor 

 

 

Místo konání: Tábor, Bydlinského 2991 – areál SDH Tábor 

 

Termín konání:  25. 3. 2017  

 

Nástup technické čety                                            07,30 hod 

Prezence družstev                                                  08,00 – 08,30 hod 

Porada rozhodčích a vedoucích kolektivů             08,30 -08,50 hod 

Slavnostní nástup                                                   09,00 hod  

Nástup rozhodčích na stanoviště                            08,50 hod – kontrola stanovišť, 

převzetí           soutěžních tratí a dodaného náčiní 

 

Výstroj: není stanovená 

 

Doprava: na vlastní náklady 

Stravování: vlastní, teplý čaj bude poskytován průběžně 

Zdravotnická služba: zajištěna pořadatelem. 

Průběh jednotlivých disciplín: dle propozic 

 

 

Štáb soutěže :              velitel soutěže:              Nosek Dalibor 

                                     hospodář                       Macková Jitka 

 

 

                                      ved. technické čety      Haller Patrik 

                                      pomocník 

                                      občerstvení                  Ptáček Petr 

                                        

                                      prezence                       Novotná Tereza 

                                                                           Buriánek Václav 

 

                                      hlavní rozhodčí            Jirava František 

 

                                      rozhodčí disciplín dle rozpisu 

                                      ved. sčítací komise  

 

 

 

          1. stanoviště – určování technických prostředků PO               vedoucí       Krejčí Jiří 

                                                                                                pomocník    Máslo Oldřich 

                                                                                                pomocník    Dvořák Milan 



 

 

 

2. stanoviště – uzle                                             vedoucí      Svitač Jan 

                                                                            pomocník  Šilhavý Jan 

                                                                            pomocník    

                  

            3. stanoviště - kontrolní                                     vedoucí       Konopiský Martin 

                                                 

            4. stanoviště - kontrolní                                     vedoucí       Mareš Jakub 

                         

            5. stanoviště - kontrolní                                     vedoucí       Jirava Jakub 

 

            6. stanoviště - určování přenosných hasicích přístrojů       

                       pod viaduktem na Mělké            vedoucí       Kubále Zdenek 

                                                                           pomocník    Květinský Miroslav 

                                                                           pomocník   

 

             7. stanoviště určování topografických značek 

                            prostor u psího útulku            vedoucí        Svadba Michal 

                                                                            pomocník    Fuka Josef 

                                                                            pomocník   

 

 8. Štafeta motání hadic                                      vedoucí       Havel Jiří st. 

     materiál dodá pořadatel                                 pomocník    Mareš Vojtěch 

                                                                            pomocník    Rýdl Martin     

  

 9. disciplína poskytování 1. pomoci                  vedoucí       Mareš Petr a  ZZS Tábor   

 

 

10. Zdravověda                                                   vedoucí        

 
 


