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Obr. 30 / Štafeta požárních dvojic   6. ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI

CÍL

Získávat a upev ovat všestrannou sportovní zdatnost sout žících a zárove  
zvyšovat jejich znalosti.

Ú AST

Velitel + 4 lenové hlídky.
Vedoucí m že z jednoho družstva p ipravit 2 hlídky, každý len družstva m že 

b žet pouze jednou. Zapo ítává se lepší výsledek.

MATERIÁLNÍ ZABEZPE ENÍ

• šestery stopky na p ípadné m ení ekacího asu na stanovištích 
 + dvoje stopky pro start,
• ozna ení stanovišt  – K1 až K6.

ST ELBA ZE VZDUCHOVKY

• 30 špalík  o rozm rech 7 × 5 × 2 cm nebo 30 mechanicky ovládaných ter  
 stejného rozm ru a schváleného typu – nikoliv ter e s kruhy Schválené 
 typy ter  budou zve ej ovány na stránkách SH MS.
• podkladové desky pod špalíky dlouhé min. 4 m
• 5 vzduchovek + opory pro st elbu v kategorii mladší
• st elivo + krabi ky na uložení st eliva

ZÁKLADY TOPOGRAFIE

• 2 soubory topograÞ ckých zna ek (mladší, starší)
• 1 cvi ná mapa 1 : 50 000
• 2 buzoly
• ozna ení 3 bod  na m ení azimutu

UZLOVÁNÍ

• 4 záchranná nebo záchytná lana (min. 4 m dlouhá)
• 1 sá ek se záchranným lanem na úvaz na proudnici
• 2 hadice C 52 + 1 proudnice C52 s uzáv rem 
• karti ky s názvy uzl
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ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI

• 2 trojcípé šátky a spínací špendlíky

POŽÁRNÍ OCHRANA

• graÞ cké zna ky technických prost edk  PO
• technické prost edky
• obrázky znázor ující soubory ho ících p edm t  nebo prost edí

P EKONÁNÍ P EKÁŽKY PO VODOROVNÉM LAN

• 1 lano pro p ekonání p ekážky o pr m ru minimáln  25 mm

POPIS TRAT

Tra  je umíst na v mírn  zvln ném terénu a vyzna ena barevnými fáborky. Na 
trati jsou rozmíst na a viditeln  ozna ena stanovišt  K1–K6, a to úm rn  po 
celé trati, o jejich po adí rozhoduje organizátor podle terénních podmínek. Tra  
pro mladší kategorii m í cca 2 km, pro starší cca 3 km.

PROVEDENÍ:

Hlídka musí absolvovat tra  a plnit úkoly na všech stanovištích. asový interval 
start  hlídek ur uje organizátor tak, aby se na kontrolách nehromadily (dopo-
ru uje se min. 5 minut).

Pln ní úkol  na kontrolách za íná teprve po dob hnutí posledního lena hlídky. 
Na tra  nemá nikdo p ístup s výjimkou t ch závodník , kte í jsou na trati podle 
asového rozpisu, rozhod ích a len  štábu (kte í mohou doprovázet hosty).

Na každém stanovišti vždy plní úkol pouze jedna hlídka. Není p ípustné, aby 
plnily úkol dv  hlídky, i kdyby to materiál na stanovišti umož oval. Pokud dojde 
k tomu, že hlídka p ib hne ke stanovišti, kde ješt  plní úkol hlídka p edchozí, 
po dob hnutí posledního lena za íná hlídce b žet ekací as. Ten kon í ve 
chvíli, kdy rozhod í vyzve hlídku k pln ní úkolu. 

S výjimkou stanovišt  K1 – St elba ze vzduchovky mohou sout žící opoušt t 
stanovišt  jednotliv .

HODNOCENÍ

Základem pro hodnocení je as, v n mž hlídka absolvuje závod. K n mu se 
p ipo ítávají trestné body za nespln né úkoly na kontrolách a ode ítá se ekací 
as (doba nezavin ného zdržení hlídky na kontrolních stanovištích).

Vít zí hlídka s nejnižším asem: 1 bod = 1 minuta.

HLÍDKA JE VYLOU ENA ZE ZPV

• opustí-li p edstartovní prostor s cílem získat informace o trati, a tím 
 i neoprávn né zvýhodn ní.

 Na tra  ZPV nesmí bez povolení štábu sout že nejen hlídka, ale ani vedoucí 
 družstva, pop . instrukto i, trenér a další osoby, které ke kolektivu pat í.

• vynechá-li kontrolní stanovišt  (sta í jeden len) nebo si prokazateln  
 zkrátí vyzna enou tra .
 Za ší ku trat  se obecn  považuje prostor o ší ce 10–15 metr  na každou 
 stranu od vyty ené trat . Pokud družstvo opustí tento prostor, je to 
 považováno za porušení tohoto pravidla, pokud si tímto zp sobem hlídka 
 prokazateln  zkrátila tra  nebo pokud neprob hne cílem ZPV.

• odmítne plnit úkol na kontrolním stanovišti.
 Za odmítnutí pln ní úkolu je považována i situace, kdy sout žící nap . na 
 stanovišti „uzlování“ po vylosování uzlu, který má uvázat prohlásí, že tento 
 uzel neumí a tudíž ho neuváže. 
 Nezáleží na tom, zda odmítla plnit úkol celá hlídka, nebo pouze jeden 
 z jejích len .

• p ijme-li na trati pomoc jiné osoby (s výjimkou p i zran ní lena hlídky).
 Povolenou pomoc mohou poskytnout pouze rozhod í na kontrolních 
 stanovištích, nap . na kontrole „st elba ze vzduchovky“ p i nabíjení nebo 
 kontrole p ekonání p ekážky po vodorovném lan  p i výskoku na lano. Tato 
 možná pomoc rozhod ími je u všech kontrol jasn  deÞ nována.

• poruší-li nebo znehodnotí zna ení trat  nebo jinak naruší pr b h závodu.
 Vedoucí je povinen upozornit sout žící svého kolektivu na toto pravidlo. 
 Narušením pr b hu závodu je i pozdní dostavení se hlídky na start ZPV.

• neprob hne-li cílem úplná hlídka.
 P i zran ní lena hlídky mu mohou ostatní lenové hlídky pomoci dostat 
 se do cíle. V p ípad , že není schopen pokra ovat v pln ní disciplíny, je 
 hlídka posuzována podle tohoto pravidla.

• ztratí-li startovní pr kaz – pokud byl vydán.

• pokud manipuluje s mí idly na stanovišti st elby.
 Za manipulování s mí idly lze považovat i situaci, kdy sout žící nešetrn  
 zachází se vzduchovkou (úmysln  s ní uhodí o zem apod.).
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PO ET ROZHOD ÍCH

• 1 rozhod í disciplíny
• 1 startér
• 1 zapisovatel
• 6 rozhod ích na kontrolních stanovištích a pot ebný po et pomocných 
 rozhod ích (v etn  m ení ekacího asu)
• asom i i

K1 – ST ELBA ZE VZDUCHOVKY

Úkol
St ílí se na 15 špalí k  o rozm rech 7 × 5 × 2 cm, postavené na podkladové 
desce. Mohou být využity i jiné ter e (viz Materiální zabezpe ení), pokud je 
u nich zachován uvedený rozm r elní plochy (7 × 5 cm). Špalí ky jsou 
postaveny 10 cm od sebe, a to ve výšce 30 cm nad zemí. St ílí se na plochu 
7 × 5 cm. Všichni lenové sout žní hlídky st ílí na pokyn rozhod ího z p ti sta-
noviš . Každý len hlídky obdrží t i náboje. Úkolem hlídky je sest elit co nejvíc 
špalí k . Poda í-li se n kterému ze sout žících povalit své t i špalíky na mén  
než t i rány, zbývající náboje musí využít sám, nesmí je v novat jinému lenu 
hlídky. Každý sout žící signalizuje ukon ení st elby zdvižením ruky. Po skon ení 
st elby posledním lenem hlídky pokra uje hlídka v závod .

Vzduchovky a st elivo
Zabezpe uje a technicky prov í po adatel. Použít vlastní zbra  a st elivo je 
nep ípustné. Rozhod í i sout žící dbají na p ísnou disciplínu a na d sledné 
dodržování bezpe nostních p edpis .

Na st eleckém stavu je závodník povinen držet zbra  vždy ve sm ru st elby 
bez ohledu na to, je-li zbra  nabita nebo ne. Nabíjet zbra  mimo palebnou 
áru a p ed zaujetím st elecké polohy je zakázáno. V p ípad , že se vyskytne 

závada na zbrani, závodník zvedne ruku a zavolá „Závada“. Dále smí manipu-
lovat se zbraní jen v p ítomnosti rozhod ího a za jeho pomoci. Závodník nesmí 
manipulovat s mí idly. 

Je povolena pomoc rozhod ího p i nabíjení zbraní jak pro mladší, tak i pro 
starší kategorii.

Hodnocení
Za každý nepovalený špalí ek obdrží hlídka 1 trestný bod (max. 15 trestných 
bod ). V p ípad , že kterýkoliv len hlídky vyst elí po tvrté (použije vlastní nebo 
nalezený náboj), nezapo ítává se mu žádný p edchozí pokus. Tzn. pokud len 
hlídky vyst elí po tvrté, má automaticky 3 trestné body.

Za povalený špalí ek se považuje ten, který po ukon ení st elby nestojí na 
plošce 5 × 2 cm (pokud se zásahem pouze pooto í do jiné polohy a z stane stát 
na plošce, na kterou byl postaven, není to hodnoceno jako povalený špalí ek).

Pokud závodník manipuluje s mí idly nebo zachází se zbraní nešetrn , bude 
hlídka hodnocena podle pravidla Vylou ení z hodnocení ZPV. 

Sout žící, který již vyst elil všechny rány, musí z stat ležet na stanovišti až 
do okamžiku, dokud neukon í st elbu poslední sout žící této hlídky. Poté teprve 
všichni sout žící vstanou a mohou opustit kontrolní stanovišt  (bezpe nostní 
opat ení).

K2 – ZÁKLADY TOPOGRAFIE

1. úkol – každý len hlídky si vylosuje a ur í 1 topograÞ ckou zna ku (viz Obr. 31)

Hodnocení
• Za každou nesprávn  ur enou zna ku obdrží hlídka 1 trestný bod (max. 5 
 trestných bod ).
 Pomoc jiným lenem hlídky se hodnotí jako nesprávná odpov .
 P i hodnocení správnosti odpov dí je nutno, aby sout žící odpov d l 
 p esným názvem topograÞ cké zna ky, tak jak je uveden ve Sm rnici (nap . 
 na zna ku . 12 není možno odpov d t pouze hájovna – správná odpov  
 je hájovna, myslivna). 
 Po adí jednotlivých názv  m že být p ehozeno, název však musí být 
 kompletní. Není brán z etel na to, zda sout žící použil jednotné i množné 
 íslo názvu zna ky.

2. úkol – hlídka zorientuje mapu pomocí buzoly

Hodnocení
• Za nesprávné zorientování mapy obdrží hlídka 5 trestných bod  (povolená 
 tolerance p i orientování mapy je ± 6 stup ).
 P i hodnocení musí rozhod í posuzovat pouze to, je-li mapa zorientována 
 správn  (je-li zorientována v ur ené toleranci). Není možno hodnotit postup, 
 jakým hlídka mapu orientuje (nap . na kterou ást mapy pokládá buzolu 
 apod.), toto záleží pouze na hlídce.

3. úkol – plní pouze starší kategorie
Hlídka si vylosuje jeden ze t í možných orienta ních bod  (v terénu ozna ených). 
S pomocí buzoly spole n  ur í z ozna eného místa azimut viditelného bodu.

Hodnocení
• Za nesprávné ur ení azimutu obdrží hlídka 5 trestných bod  (povolená 
 tolerance p i ur ování azimutu je ± 6 stup  v porovnání s p ehledem 
 správných azimut  ov ených hlavním rozhod ím závodu). Hodnocení, 
 zda byl azimut ur en správn , provádí s ítací komise po dob hnutí 
 hlídky do cíle ZPV. Rozhod í na stanovišti pouze zapíše do p íslušné 
 kolonky (1, 2 nebo 3) startovního pr kazu hodnotu azimutu, kterou 
 družstvo nam ilo.
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Obr. 31 / Pro mladší kategorii je ur eno pouze prvních 15 topograÞ ckých zna ek K3 – UZLOVÁNÍ

Každý len hlídky si vylosuje jeden z t chto uzl : TESA SKÝ, ZKRACOVA KA, 
PLOCHÁ SPOJKA, LODNÍ, ÚVAZ NA PROUDNICI.

Zp sob vázání
• TESA SKÝ

- váže se na ležící hadici, jedním koncem provazu, druhý konec 
 provazu je jakýmkoliv zp sobem upevn n (ke stromu, k v tvi ce 
 apod.)

• PLOCHÁ SPOJKA 
- v ruce, libovoln  jedním nebo ob ma konci provazu (k dispozici je 
 celý provaz s ob ma konci)

• ZKRACOVA KA 
- libovoln  (na zemi, v ruce apod.), v libovolném úseku provazu

• LODNÍ 
- na slabším svislém stromu nebo na ležící hadici, jedním koncem 
 provazu, druhý konec je upevn n

• ÚVAZ NA PROUDNICI 
- („nekone né“ lano v sá ku) na proudnici napojenou na hadici, 
 jedním koncem provazu

Hodnocení
• Za každý nesprávn  uvázaný uzel 3 trestné body, maximáln  15 trestných 
 bod .
• Pomoc i slovní – jiným lenem hlídky i jiné osoby se hodnotí jako nesprávn  
 uvázaný uzel.

U uzl  se hodnotí pouze funk nost, a to tak:
TESA SKÝ
• je funk ní, pokud jsou na n m dv  celé oto ky konce lana (p i vázání 
 sout žící musí t ikrát provléci konec lana smy kou, protože ve skute nosti 
 první oto ení provazu dává dohromady pouze 1/2 otá ky).

PLOCHÁ SPOJKA 
• je funk ní tehdy, je-li dodržena kresba uzlu tak, jak je uvedena na Obr. 32.

ZKRACOVA KA 
• je funk ní, pokud p i zatažení za volné konce provazu nedojde k rozpadnutí 
 uzlu a k jeho rozvázání. Rozhod í p i hodnocení musí dávat pozor, aby 
 nešetrným zacházením nedošlo p i jeho kontrole k rozvázání uzlu.

LODNÍ 
• je funk ní tehdy, je-li dodržena kresba uzlu tak, jak je uvedena na Obr. 32.
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ÚVAZ NA PROUDNICI 
• je funk ní, pokud je proveden podle vyobrazení, p i emž:
 - konec lana je pod koncovkou hadice (nikoliv u hubice proudnice) 
  a zbytek lana vedoucí do sá ku je u hubice proudnice. Lano pro vázání 
  úvazu na proudnici nemusí mít na svém konci oko. Stejn  tak se ne
  hodnotí délka konce lana, vy nívajícího ze smy ky kolem koncovky 
  hadice.
 - oka vytvo ená na lan  kolem spojení hadice a proudnice tvo í liš í 
  smy ku a jsou co nejblíže ob ma koncovkám. Maximální možná 
  vzdálenost je 15 cm od ela koncovky (bez ozubu) na hadici (po adatel 
  zajistí ozna ení této vzdálenosti na hadici – lepicí páskou, arou apod.).     
  U proudnice se po ítá jako správná vzdálenost umíst ní mezi koncovkou 
  a uzáv rem proudnice.
 - na konci proudnice je kolem hubice sto ena smy ka, která se váže pro 
  udržení svislé polohy proudnice p i jejím vytahování lanem. Nezáleží 
  na tom, na kterou stranu je smy ka oto ena.
  Maximální možná vzdálenost je 15 cm od hubice proudnice (po adatel 
  zajistí ozna ení této vzdálenosti na proudnici – lepicí páskou, arou 
  apod. – viz Obr. 32).

Rozhod ím se doporu uje p ed vlastním hodnocením uzlu zeptat se sout žící-
ho, jestli ukon il vázání uzlu. Po zhodnocení uzlu je vhodné sout žícímu ukázat, 
pro  je uvázání uzlu hodnoceno jako chybné. P i hodnocení chybn  uvázaného 
uzlu je vhodné, aby byli p ítomni min. 2 rozhod í (oba potvrdí chybné uvázání), 
a to z d vodu eliminace možných neshod p i projednávání p ípadného protestu. 

Rozhod í nesmí žádným zp sobem zasahovat do vázání uzl  mimo p id -
lení jednotlivých vázacích míst sout žícím podle toho, který uzel si vylosovali.

Obr. 32

K4 – ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI

lenové hlídky se rozd lí na trojici a dvojici.

1. úkol

Ve trojici provedou na jednom sout žícím obvaz zran ného kolena t ícípým 
šátkem a p enesou jej na vzdálenost 20 m (pomocí stoli ky z lidských rukou). 
Šátek je nutné nejprve složit dle Obr. 33. Takto p ipravený p iložit na ránu (ko-
leno) a upevnit zk ížením vzadu a vytvo ením libovolného uzlu vep edu nad 
ránou nebo na vn jší stran  kon etiny tak, aby uzel nep ekážel zran nému. 

Ošet ení zran ní musí odpovídat p edchozímu popisu i po provedení 
transportu.

Posouzení správnosti ošet ení:
• zran né koleno musí být p ekryto šátkem, nesmí být volné (nap . cípy 
 šátku nad a pod ním),
• uzel, kterým je šátek upevn n, musí být nad kolenem, a to bu  p ímo nad 
 ním, nebo na vn jší stran  nohy, nesmí být na vnit ní stran  nohy nebo 
 pod kolenem na kterékoliv stran ,
• p i transportu se nesmí obvaz posunout tak, aby z stalo koleno odkryté,
• není deÞ nováno, které koleno je nutno ošet it, výb r je na sout žní hlídce 
• v p ípad , že po ukon ení transportu ošet ení neodpovídá popisu, hodnotí 
 se jako nesprávné ošet ení, p estože p ed transportem bylo v po ádku 
 (transport se hodnotí zvláš ).

Posouzení správnosti transportu:
• zran ný sout žící se b hem transportu nesmí v žádném okamžiku dotknout 
 jakoukoliv ástí t la zem ,
• p i transportu je možno vytý it trasu pro transport tak, aby za átek i konec 
 transportu byl na jednom míst .

2. úkol 

Ve dvojici znehybní jeden sout žící druhému poran nou horní kon etinu pomocí 
t ícípého šátku a doprovodí jej (tzv. živou berlou = nezran nou horní kon etinu 
položí zran ný ošet ovateli okolo krku dle Obr. 33, ošet ovatel uchopí zran ného 
v pase) na ur itou vzdálenost. 

Znehybn ní musí být provedeno dle nákresu na Obr. 33, prsty zran né ruky 
musí být pevn  Þ xovány v šátku, nesmí vy nívat více než 2 cm. Šátek je za 
krkem spojen pomocí libovolného uzlu a u loktu je zpevn n bu  uzlem, nebo 
pomocí spínacího špendlíku.

Odsun zran ného se provádí na vzdálenost 20 m, p i emž výchozí i cílová 
místa p esunu mohou být na jednom míst  stanovišt  disciplíny. Fixace zran né 
horní kon etiny musí být pevná i po provedení transportu. 
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Zran ný len hlídky nesmí p i pln ní disciplíny jakýmkoliv zp sobem pomáhat 
nebo spolupracovat – ani náznakem i p ímou radou!

Posouzení správnosti ošet ení:
• cíp šátku, který má zran ný sout žící blíž k t lu, musí vést na stranu krku 
 u zran né ruky, vzdálen jší cíp šátku na stranu krku ke zdravé ruce,
• prsty nesm jí vy nívat ze šátku více než 2 cm,
• na loktu zran né ruky musí být šátek zpevn n spínacím špendlíkem nebo 
 libovolným uzlem,
• zp sob uvázání uzlu, kterým je šátek spojen za krkem, se nehodnotí.

Posouzení správnosti p esunu:
• zran ný sout žící musí mít nezran nou ruku po dobu transportu kolem 
 ramen ošet ovatele,
• ošet ovatel musí mít ruku po dobu transportu kolem pasu zran ného.

Pro ošet ení obou druh  zran ní se doporu uje p ipravit dostate n  veliké 
t ícípé šátky, aby se zamezilo p ípadným problém m s ošet ením vysp lejších 
sout žících.

Obr. 33

Hodnocení
a)  Za nesprávné ošet ení ve trojici 5 trestných bod . P i chybném odsunu 
  ve trojici se hlídka (nap . dotek zem  zran ným, nešetrné zacházení) 
  zat žuje 3 trestnými body.
b)  Za nesprávn  provedené ošet ení ve dvojici 5 trestných bod . P i 
  chybném nebo nedokon eném p esunu zran ného na ur enou vzdálenost 
  20 m se hlídka zat žuje 2 trestnými body (celkem max. 15 trestných 
  bod ).
c)  Jestliže zran ný p i pln ní jakéhokoliv z úkol  aktivn  pomáhá – radou, 
  náznakem i skute nou pomocí (p idržení obvazu atd.), hodnotí se 
  v tomto úkolu ošet ení nebo transport (záleží, v jakém okamžiku k pomoci 
  došlo) automaticky jako nesprávné bez dalšího posouzení.

K5 – POŽÁRNÍ OCHRANA

1. úkol

Každý len hlídky si vylosuje jednu graÞ ckou zna ku technických prost edk  
PO (Obr. 34) a p i adí ji k odpovídajícímu prost edku.

Pokud není možno zabezpe it fyzicky všechny technické prost edky na sta-
novišti kontroly, mohou být nahrazeny nap . fotograÞ emi nebo obrázky. 

Obr. 34

Pro mladší kategorii platí pouze prvních 5 graf. zna ek.

1.  plnoproudá proudnice C 6. požární automobil nap . CAS 25 
2.  hadice v kotou i 7. savice 
3.  rozd lova  8. sb ra
4. ru ní st íka ka 9. p etlakový ventil
 (džberová st íka ka)  10. p enosný agregát
5.  sací koš  (nap . požární st íka ka)
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2. úkol 
Každý len hlídky si vylosuje 1 obrázek a ústn  k n mu ur í jeden vhodný a jeden 
nevhodný hasicí p ístroj pro danou skupinu ho lavých látek. 

P enosné hasicí p ístroje:
1. vodní
2. práškový
3. p nový
4. CO² – sn hový 

P i hodnocení správnosti odpov dí v úkolu . 2 je nutno ídit se správným ešením 
uvedeným ve Sm rnici (není možno uznat za správnou odpov  takovou, která 
není v souladu s ešením úkolu . 2, i když by v praxi m la své opodstatn ní).

P i ur ování vhodného a nevhodného hasicího p ístroje sta í, když závodník 
ekne jeden hasicí p ístroj – není nutné, aby vyjmenoval všechny, které jsou 

spole n  uvedeny pod jednotlivými skupinami ho lavých látek (nap . elektrických 
za ízení pod nap tím sta í uvést jako nevhodný PHP pouze vodní, není nutné 
uvád t i p nový).  

Hodnocení:
• Za nesprávné p i azení graÞ cké zna ky obdrží hlídka 1 trestný bod (max. 
 5 trestných bod ).
• Za každé nevhodné p i azení hasebního prost edku obdrží hlídka 1 trestný 
 bod (max. 10 tb., celkem max. 15 tb.)

K6 – P EKONÁNÍ P EKÁŽKY PO VODOROVNÉM LAN

Úkol
Každý len hlídky p ekoná ru kováním nebo jiným libovolným zp sobem na lan  
zav šeném bezpe n  mezi dv ma stromy danou vzdálenost – 3 m kategorie 
mladší a 4 m kategorie starší (tuto vzdálenost musí p ekonat ruce závodníka).

Maximální bod prohnutí lana nad terénem je 2 metry. P ekonávání p ekážky 
dv ma nebo více leny družstva najednou je zakázáno. Následující závodník 
m že za ít s pln ním disciplíny až po seskoku závodníka p edcházejícího. Po-
moc p i výskoku na p ekážku je dovolena jen leny hlídky, u kategorie mladších 
je povolena i pomoc rozhod ího. 

Sout žní úsek musí být pro mladší i starší kategorii na obou stranách lana 
vyzna en (nap . izolepou nebo jiným vhodným zp sobem) a p ekonán tak, že 
na za átku úseku se závodník musí ob ma rukama uchopit p ed ozna ením 
za átku úseku a kone nou metu musí p ekonat op t rukama. 

Lano v pr b hu sout že napínáme.

Hodnocení
Za nespln ní, nedokon ení úkolu, p ed asné zahájení nebo dotyk zem  
obdrží hlídka za každého lena 3 trestné body (max. 15 trestných bod ). 
V tomto p ípad  již nemusí len hlídky úkol dokon it.

Zp sob hodnocení – nespln ní úkolu:

• pokud se sout žící p i výskoku na lano nechytí ob ma rukama p ed zna kou 
 ozna ující za átek p ekonávaného úseku (dotek na zna ku p i výskoku je 
 považován za nespln ní úkolu),
• pokud se sout žící v pr b hu p ekonávání úseku dotkne zem  (p ekonávání 
 úseku za íná dohmátnutím alespo  jednou rukou dovnit  úseku ozna eného 
 zna kami),
• pokud sout žící p i p ekonávání úseku na konci nedohmátne ob ma rukama 
 za zna ku ozna ující konec p ekonávaného úseku,
• pokud se sout žící dotkne lana d íve, než ho pustí z rukou sout žící p ed 
 ním (p ed asné zahájení),
• pokud p i pomoci p i výskoku na lano sout žící, který práv  plní disciplínu, 
 dohmátne i jen jednou rukou za zna ku ozna ující za átek úseku, a p itom 
 ho ješt  sout žící, který mu pomáhal vysko it na lano, podpírá nebo jej 
 drží (hodnotí se jako dotyk zem ).

P i p íprav  lana je nutno po ítat s prostorem min. 1,5 m od za átku p ekonáva-
ného úseku k uchycení lana na strom, aby byl sout žícímu zabezpe en prostor 
pro zachycení se nohama na lan .

motorová vozidla, tuky, mazadla, asfalt, dehet

d evo, hobliny, piliny, sláma, papír, pevné 
organické látky, líh

archívy, knihovny, svazky papír , alkohol, 
ho lavé kovy a jejich slitiny, textilie

benzín, nafta, olej, laky, barvy, pryž

elektrická za ízení pod nap tím, potraviny, telefonní 
úst edny, jemná mechanika, po íta e, videa

vhodné nevhodnéSkupiny ho lavých látek

práškový vodní

vodní CO² – sn hový

práškový vodní
p nový

p nový
práškový

vodní
CO² – sn hový

CO² – sn hový vodní
p nový
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Obr. 35   7.  B H NA 60 METR  S P EKÁŽKAMI 

  P EBOR JEDNOTLIVC

Disciplína je za azena jako nepovinná. 
Sout ží se v kategoriích mladší a starší, hodnotí se zvláš  chlapci a dívky. 

K pln ní disciplíny se jednotlivci p ihlašují písemn , a to prost ednictvím vedou-
cího svého družstva. Každý sout žící má dva pokusy.

Doba na p ípravu pokusu je 2 min.

MATERIÁLNÍ ZABEZPE ENÍ

• 1 bariéra – výška 1,50 m, ší ka 2 m, tlouš ka min. 40 mm. Pokud to umož-
 uje povrch dráhy, musí být ádn  ukotvena. Povrch bariéry m že být 
 chrán n spolehliv  p ipevn ným pryžovým materiálem zlepšujícím 
 adhezi o maximální tlouš ce 12 mm. V takovém p ípad  bude tento 
 umíst n v pr se íku soust edných os náb hové st ny bariéry a jeho rozm r 
 bude 0,7 × 0,7 až 1 × 1 m.
• 1 p í né b evno s výplní – výška 0,70 m, ší ka 1,8/2 m, tlouš ka min. 40 mm.
• 1 kladina – délka 4 m, ší ka 0,18 m, výška 0,80 m od zem  k povrchu kla-
 diny, 2 ks podp r, 1 náb hový a 1 sbíhavý (2 m dlouhý, 0,25 m široký, se 
 vzdáleností lat k po 0,35 m od vrchu kladiny). Povrch kladiny a náb hových 
 m stk  m že být chrán n spolehliv  p ipevn ným pryžovým materiálem 
 zlepšujícím adhezi o maximální tlouš ce 12 mm. Rozm ry kladiny musí být 
 zachovány.
• 1 proudnice C 52/štafetová o minimální délce 0,25 m a minimální hmotnosti 
 0,2 kg, m že být upravena pro p ípadné uchycení na emínku max. délky 
 od t la 50 cm a p ipevn na k opasku.
• 2 hadice C 52 (mohou být i cvi né), min. délka 9,5 m, u mladší kategorie 
 pouze koncovky DIN, u starší DIN nebo ROTT, min. plošné ší ky 62 mm.
• 1 t ícestný rozd lova , spodní hrany všech koncovek mohou být max. 60 mm 
 od spodní podložky (u koncovky ROTT se nezapo ítává zub). Nástavec 
 ROTT koncovky v etn  koncovky je max. 80 mm dlouhý – m eno od ela 
 koncovky ke konci závitu na hrdle rozd lova e. Rozd lova  nesmí být 
 vybaven navád cími pom ckami, nesmí být zaslepeny otvory p lspojek 
 a nesmí být zatížen dodate ným závažím, vypln n žádným materiálem 
 a kotven do dráhy (nap . hroty na noži kách – podp rách). Rozd lova  
 m že mít max. 4 noži ky (podp ry) o pr m ru max. 30 mm. Osy všech 
 koncovek musí být rovnob žné s horizontální rovinou spodní podložky 
 (dráhy). 
 V praxi tento požadavek znamená, že žádná z podp r nesmí být upravena 
 tak, aby n která z koncovek byla oproti ostatním výše nebo níže od spodní 
 podložky (dráhy).
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