
Metodika pre jesennú časť hry PLAMEŇ 
 

Cieľom jesennej činnosti kolektívov mladých hasičov je návrat po prázdninách 
k systematickej činnosti. Formou hier a súťaží nadviazať na brannú výchovu v školách a ďalej 
ju rozvíjať. Prehlbovať a zdokonaľovať brannú zručnosť a návyky, čim umožniť deťom 
rozvíjať svoje osobné záľuby a schopnosti. 

Branný pretek 

Pre jesennú časť činnosti sa organizuje v rámci DPO SR branný pretek na úrovni 
okresných, územných kôl, ktorých organizátorom a garantom sú OV DPO, ÚzV DPO 
a hlavne ich komisie pre prácu s mládežou, za úzkej súčinnosti DHZ. 

 

Podmienky účasti  
Branného preteku sa zúčastňujú kolektívy mladých hasičov z DHZ, resp. kolektívy 

žiakov zo základných škôl vo veku 8 – 15 rokov v počte 5-členov. V prípade, že je v 
kolektíve viac mladých hasičov, môže vedúci rozdeliť tento  na viac družstiev po piatich 
členoch. 

 

Kategórie 
Kolektív súťaží v brannom preteku bez rozdielu pohlavia v kategórii: 
- mladší (vo veku 8-12 rokov), 
- starší (vo veku 13-15 rokov). 

Vek detí sa ráta k 31. decembru v roku, v ktorom sa branný pretek koná. V mladšej 
kategórii nesmie v danom roku dovŕšiť člen kolektívu 12 rokov. V staršej kategórii nesmie 
v danom roku dovŕšiť člen kolektívu 16 rokov. Kategória mladších nesmie byť doplnená ani 
jedným členom kategórie starších. Kategória starších môže byť doplnená jedným mladším. 
Ak štáby príslušných OV DPO resp. ÚzV DPO majú k tomu vytvorené podmienky, môžu 
ustanoviť aj v jednotlivých kategóriách kategórie chlapcov a dievčat (ak sa branného preteku 
v jednotlivých kategóriách zúčastní 5 a viac kolektívov). 

 

Popis trate    
Trať meria cca 1-3 km. Môže byť umiestnená v mierne zvlnenom teréne a vyznačená 

farebnými stuhami, ale je možné i rozdať kolektívom kópie (zväčšené) z turistických máp, 
prípadne využiť aj iné vhodné formy navigácie kolektívov v teréne. Na trati sú rozmiestnené 
viditeľne označené kontrolné stanovištia (ďalej KS), úmerne po celej dĺžke trati. Počet a 
poradie stanovíšť určujú príslušné štáby branného preteku podľa terénnych podmienok, o čom 
oboznamujú prihlásené kolektívy v technicko-organizačných pokynoch vydaných pred 
zahájením branného preteku. 

Kontrolné stanovištia   

Streľba 
 Každý člen kolektívu má 3 (tri) náboje na tri sklopné terče (môžu sa použiť aj kolíky 
z mäkkého dreva).  
 Za každý nezostrelený terč sa pripíše kolektívu l trestná minúta. Maximálne 15 minút. 
Hod granátom 
 Každý člen kolektívu hádže 3 (tri) granáty na určený cieľ vo vzdialenosti 10 metrov.  
 Za každé nezasiahnutie cieľa sa pripíše kolektívu 1 trestná minúta. Maximálne 15 
minút. Zásah čiary cieľa sa považuje za splnenú úlohu.  
Vodorovné lano 
 Každý člen kolektívu prekonáva vzdialenosť 4 (štyri) metre po vodorovnom lane. 
Laná sú upevnené medzi dva kmene stromu. Vzdialenosť, ktorú musia pretekári  prekonať je 
označená čiarou na zemi. 
 Za neprekonanie prekážky niektorého z členov kolektívu sa pripíše kolektívu 1 trestná 
minúta. Maximálne 5 minút. 



Predlekárska  prvá pomoc 
 Každý člen kolektívu si vyžrebuje jednu otázku na overenie vedomostí: poskytnutie 
umelého dýchania, stabilizovanie polohy, zastavenie krvácania, prítomnosť životných funkcií, 
ošetrenie zlomeniny a pod.  
 Za nesprávnu odpoveď každého člena 1 trestná minúta. Maximálne 5 minút. 
Orientácia v teréne 

Každý člen kolektívu si vyžrebuje jednu topografickú značku a povie čo znázorňuje. 
Za nesprávnu odpoveď každého člena 1 trestná minúta. Maximálne 5 minút.  
Kolektív spoločne pomocou buzoly určí zadanú svetovú stranu. 
Za nesprávnu odpoveď sa pridelí kolektívu 5 trestných minút. 

Signalizácia 
 Každý člen kolektívu si vyžrebuje jeden optický signál a vysvetlí jeho význam. 
 Za nesprávnu odpoveď každého člena 1 trestná minúta. Maximálne 5 minút. 
Určovanie PHP 
 Každý člen kolektívu si vyžrebuje jeden prenosný hasiaci prístroj (ďalej PHP) a určí 
minimálne tri látky, ktoré sa daným PHP môžu hasiť.  
 Za nesprávnu odpoveď každého člena 1 trestná minúta. Maximálne 5 minút. 

Tieto navrhované KS môžu byť doplnené o ďalšie podľa miestne prístupných 
podmienok, materiálneho vybavenia jednotlivých OV DPO, ÚzV DPO resp. DHZ.   

Priebeh preteku  
Súťažiaca hliadka je 5-členná, v pretekárskom preukaze (bodovacom zázname) sa ako 

prvý uvedie veliteľ hliadky (na šiestom mieste sa uvedie prípadný náhradník). Hliadka musí 
absolvovať  trať (vybrať alternatívu) : 
a/ čo v najkratšom čase 
b/ čas absolvovania (prekonania) trasy nie je rozhodujúci 
pričom musí plniť úlohy na kontrolných stanovištiach v určenom poradí. Časový interval na 
štarte určuje organizátor tak, aby sa hliadky na KS nehromadili. Ak nie je úloha spoločná, tak 
môžu súťažiaci opúšťať KS po splnení svojej úlohy jednotlivo. Plnenie úloh na ďalšom KS 
môžu začať až po dobehnutí posledného člena hliadky (úplná hliadka). Každý člen hliadky 
(ak nie je úloha spoločná) odpovedá zásadne len na otázku, ktorú si sám vyžreboval, resp. plní 
len svoju vlastnú úlohu. Žiaden zo súťažiacich sa nesmie odkloniť od vyznačenej trate. Po 
odštartovaní prvej hliadky nemajú vedúci povolený vstup na trať. Náhradník môže nastúpiť 
len za zraneného člena hliadky a hliadka absolvuje trať v novom pokuse  (o tomto rozhoduje 
štáb preteku). 

Počet rozhodcov  
1 hlavný rozhodca preteku, 
1 štartér, 
1 cieľový rozhodca, 
1 zapisovateľ, 
1 – x  vrchných rozhodcov na KS, 
1 – x  pomocných rozhodcov na KS, 
Sčítacia komisia (2-3 členná). 

Hodnotenie  
Vykonať podľa zvolenej alternatívy. 
a/ Základom na hodnotenie je čas, v ktorom súťažiaca hliadka absolvuje trať. K tomuto sa 

pripočítajú body za nesplnené úlohy na jednotlivých KS. Víťazí hliadka s najnižším 
súčtom čistého času dosiahnutého na trati a získaných  bodov na KS. Nezavinené zdržanie 
hliadky na KS sa od celkového času odpočíta (tzv. čakací čas). 

b/ Základom pre hodnotenie je súčet  dosiahnutých bodov na jednotlivých KS po absolvovaní 
celej trate. 

Hliadka je vylúčená z hodnotenia v preteku ak : 



- opustí predštartovací priestor s cieľom získať informácie o trati a tým i neoprávnené  
zvýhodnenie, 

- vynechá celá hliadka alebo aspoň jeden člen niektoré KS, alebo si dokázateľne skráti 
vytýčenú trať, 

- odmietne plniť na KS úlohu, 

- príjme na trati pomoc inej osoby (okrem pomoci pri zranení člena hliadky), 

- stratí pretekársky preukaz (bodovací záznam), 

- poruší alebo znehodnotí vyznačenie trate, škodí na trati alebo KS akýmkoľvek spôsobom 
inej hliadke alebo hrubo narúša priebeh preteku, 

- sa do cieľa dostaví neúplná hliadka (chýba jeden, resp. viac členov). 

Činnosť rozhodcov počas preteku  
Hlavný rozhodca (HR) – riadi činnosť všetkých rozhodcov a kontroluje zverejňovanie 
výsledkov a ich správnosť. V sporných prípadoch pri protestoch rozhoduje s konečnou 
platnosťou po konzultácii s vrchným rozhodcom KS, ktorého sa protest týka. 
Vrchný rozhodca KS (VR KS)  - je zodpovedný za svoje stanovište, zapisuje hliadkam do 
pretekárskeho preukazu (bodovacieho záznamu) čas, body, (čakací čas) a svojím podpisom do 
príslušnej kolónky preukazu (záznamu) potvrdí, že hliadka absolvovala KS. Všetci VR KS  
odovzdajú svoje záznamy po skončení preteku HR. 
Štartér  (Š) – vysiela hliadky na trať v súlade s vyžrebovaným poradím podľa štartovnej 
listiny a v stanovených intervaloch. 
Zapisovateľ (Z) – na štarte zapíše čas štartu do pretek. preukazu (bodov. záznamu) jednu 
minútu pred odštartovaním. Zároveň čas štartu zapíše i do svojho protokolu. 
Cieľový rozhodca (CR) – meria čas v cieli a hlási ho zapisovateľovi, ktorý ho zaznamená do  
pretek. preukazu (bodov. záznamu) hliadky.  
Sčítacia komisia (SK) – z podkladov, pretek. preukazov (bodov. záznamov) a cieľovej listiny  
vyráta výsledky, ktoré zverejňuje (ako priebežné) max. do 30 min. po skončení preteku. 
Na každom KS je dostatočný počet pomocných rozhodcov (PR), ktorí plnia úlohy stanovené 
VR KS.  

Činnosť v halách 

Tam, kde to priestorové a organizačné podmienky umožňujú je možné v rámci 
celoročnej činnosti kolektívov  mladých hasičov využívať v zimnom období telocvične (alebo 
iné vhodné priestory) a potenciál obetavých funkcionárov na organizovanie rôznych hier 
a súťaží, ako pre kolektív, tak aj pre jednotlivcov. 

Štafeta hasičských dvojíc 

 Kolektív tvorí 5 členov 

Materiálne zabezpečenie 

1 ks  hydrantový nadstavec (rozdeľovač),  
1 ks  prechod 75/52, 

1 ks hadica C 52 , dĺžka 10 m ± 0,5 m, 

1 ks prúdnica C 52. 

Popis dráhy 

 10 m od štartovacej čiary je umiestnený hydrantový nadstavec s prechodom. 9 m od 
hydrantového nadstavca je vyznačená čiara na odloženie prúdnice a 10 m od hydrantového 
nadstavca je vyznačená méta (napr. cestným kužeľom). Na štartovacej čiare je postavená 
hadica C v kotúči spojkami vzad a vľavo od hadice je položená prúdnica C. 

Priebeh preteku 



4-členný kolektív je nastúpený v dvojstupe. Veliteľ stojí vľavo od náradia smerom 
k plneniu disciplíny. Na signál štartéra vybehne veliteľ, obehne métu a vráti sa na štartovaciu 
čiaru. Po jeho dobehnutí vybieha prvá dvojica. 

Prvá dvojica po vyzbrojení sa náradím dobehne k hydrantovému nadstavcu. Jeden 
z nich rozvinie hadicu a pripojí ju na hydrantový nadstavec. Druhý hadicu rozloží a pripojí na 
ňu prúdnicu tak, aby prúdnica ležala za vyznačenou čiarou. Po skončení činnosti obaja 
obehnú métu a vrátia sa na štartovaciu čiaru. Následne vybieha druhá dvojica, obehne métu a 
pri  návrate jeden člen odpojí prúdnicu, preloží hadicu a odpojí ju od hydrantového nadstavca. 
Druhý z dvojice musí hadicu zvinúť do dosiahnutia hydrantového nadstavca. Po skončení 
činnosti sa obaja vrátia späť na štartovaciu čiaru, kde prúdnicu a zvinutú hadicu odložia. 

Každý člen kolektívu musí obehnúť métu a musí sa pozdĺž hadicového vedenia 
pohybovať tak, aby ho mal po pravej ruke. Ak sa pri ceste k méte rozpadne kotúč hadice pred 
dosiahnutím hydrantového nadstavca, musí ho pretekár opäť zvinúť a až potom môže 
v činnosti pokračovať. 

Disciplína je ukončená až po odložení náradia druhou dvojicou na štartovacej čiare. 

Počet rozhodcov 

1 rozhodca disciplíny, 

1 štartér, 

1  pomocný rozhodca, 

2 časomerači, 
1 zapisovateľ. 
Hodnotenie 

Základom hodnotenia je čas nameraný od vydania signálu štartéra do odloženia 
náradia druhou dvojicou na štartovaciu čiaru. K tomuto času sa pripočítavajú trestné sekundy 
za každý prípad: 

- predčasné vybehnutie (za každého člena) ............................................................... 5 bodov, 

- nezvinutie rozpadnutého kotúča (medzi štartovacou čiarou a hydrantovým       
nadstavcom) ............................................................................................................ 5 bodov, 

- nerozloženie hadice tak, aby prúdnica ležala za vyznačenou čiarou ...................... 5 bodov, 

- nesprávne napojenie hadice na hydrantový nadstavec ............................................ 5 bodov, 

- nesprávne spojenie hadice s prúdnicou ................................................................... 5 bodov, 

- neobehnutie méty .................................................................................................. ..5 bodov, 

- neúplne zvinutá hadica po úroveň hydrantového nadstavca ................................... 5 bodov, 

- hodenie hadice alebo prúdnice .................................................................................5 bodov, 

- chôdza po nesprávnej strane hadicového vedenia ..................................................10 bodov. 

Uzlová štafeta 

Materiálne zabezpečenie 

4 ks  mäkkej šnúry dlhej 2 m s priemerom 6 mm, 

1 ks  záchytné lano v sáčku s priemerom 10 mm, 

1 ks  prúdnica C 52 s uzáverom, 

1 ks  hadica C 52, 

1  ks  stojan na viazanie uzlov.   

Priebeh preteku 

 Členovia kolektívu si vyžrebujú po jednom z nasledovne uvedených uzlov: 



- lodná slučka, 

- tesársky uzol, 

- plochá spojka, 

- skracovačka, 

- úväz na prúdnici. 

Potom nastúpia na vyznačenú čiaru 1 m od stojana na viazanie uzlov. 

 Na signál štartéra uviaže prvý člen kolektívu vyžrebovaný uzol a odstúpi na 
vyznačenú čiaru. Až potom môže začať viazať uzol druhý člen kolektívu – tak pokračujú 
v činnosti aj ďalší členovia kolektívu. 

 Disciplína je ukončená odstúpením posledného člena kolektívu na vyznačenú čiaru. 

Funkčnosť uzlov : 
Uzly sa hodnotia tak, ako sú vyobrazené na obrázkoch, alebo tak, aby spĺňali funkčnosť:  
 

Tesársky uzol: je funkčný, pokiaľ sú na ňom tri celé otočky konca lana.  
Uzol plochá spojka: je funkčný vtedy, keď je uviazaný tak, ako je znázornený na obrázku. 
Uzol skracovačka: je funkčný  vtedy, pokiaľ pri zatiahnutí za voľné konce lana nedôjde 
k rozpadnutiu uzla a k jeho rozviazaniu. Rozhodca musí dávať pozor, aby nesprávnym 
zaobchádzaním nedošlo pri kontrole k rozviazaniu uzla.  
Lodný uzol: je funkčný vtedy, keď je uviazaný tak, ako je znázornený na obrázku. 
Úväz na prúdnicu: je funkčný vtedy: ak na konci prúdnice je okolo hubice stočená slučka, 
ktorá sa viaže pre udržanie zvislej polohy prúdnice pri jej vyťahovaní lanom. Nezáleží na 
tom, na ktorú stranu je slučka otočená.     

Počet rozhodcov 

1  rozhodca disciplíny, 

1 štartér, 

1 pomocný rozhodca, 

1 zapisovateľ. 

Hodnotenie 

 Základom hodnotenia je čas nameraný od vydania signálu štartéra do odstúpenia 
posledného člena kolektívu. K tomuto času sa pripočítavajú trestné sekundy za každý prípad: 

- odmietnutie uviazania uzla .................................................................................... 15 bodov, 

- chybné uviazanie uzla ..............................................................................................5 bodov, 

- predčasné začatie činnosti ďalšieho člena kolektívu .............................................. 5 bodov. 

Akákoľvek pomoc iným členom kolektívu sa hodnotí ako neplatný pokus. 

 

Požiarny útok bez vody 
 

V prípade, že organizátor zaradí do plnenia disciplín miesto požiarneho útoku s vodou 
požiarny útok bez vody, prispôsobí pravidlá nasledovným spôsobom. 

 

Plnenie disciplíny 
 

Družstvo mladých hasičov v počte veliteľ a 8 členov si pripraví na základňu motorovú 
striekačku a všetko náradie potrebné na vykonanie požiarneho útoku. Čas na prípravu 
základne začína plynúť od výzvy rozhodcu na prípravu. Uloženie náradia na základni je 
ľubovoľné, nesmie však prečnievať cez okraj základne. Je zakázané používať pomôcky 
a materiál, ktorý nepatrí medzi náradie na požiarny útok a zvýhodňuje vykonanie pokusu. 
Zuby polospojok a polospojky sa nemôžu vzájomne dotýkať, medzi zubami polospojok musí 



byť minimálna medzera na kontrolnú šablónu. Po ukončení doby prípravy na požiarny útok sa 
nesmie žiadny z členov súťažného družstva mladých hasičov vrátiť na základňu 
a manipulovať s uloženým náradím. Štart kompletného družstva mladých hasičov sa povoľuje 
zo zadnej alebo bočnej strany základne. Na pokyn hlavného rozhodcu členovia družstva 
mladých hasičov nastúpia na štartovaciu čiaru. Na signál štartéra „PRIPRAVIŤ SA“ – 
„POZOR“ a disciplínu odštartuje pomocou zástavky, píšťalky, štartovacej pištole alebo 
povelom „VPRED“ vybehne súťažné družstvo mladých hasičov zo štartovacej čiary, vykoná 
prívodné vedenie takým spôsobom, aby sa po ukončení útoku pri kontrole rozhodcom 
nerozpadlo.  Ďalej súťažné družstvo mladých hasičov ľubovoľným spôsobom vytvorí  
dopravné vedenie a útočné prúdy. Členovia družstva na prúdoch musia dosiahnuť minimálne 
hranicu striekania, ešte pred ukončením disciplíny. Veliteľ po štarte vybehne zo štartovnej 
čiary, dobehne na nástrekovú čiaru odkiaľ sleduje činnosť členov družstva.  Požiarny útok sa 
považuje za skončený vtedy, keď veliteľ družstva signalizuje ukončenie zdvihnutím ruky. 

Hodnotenie a trestné body 
-  činnosť člena družstva po signále veliteľa, za každý prípad ....................................10 bodov, 

-  za rozpojenie prípadne chybné spojenie polospojok, za každý prípad .....................10 bodov, 

-  za stratenú výstroj, za každý prípad  .........................................................................10 bodov. 

 Pokus je neplatný: 

- ak súťažiaci na prúdoch nedosiahnu hranicu striekania, 

- ak pomôže pri plnení disciplíny iná osoba, 

- ak kolektív podľa časového harmonogramu nenastúpi na štart, 

- ak kolektív nepripraví základňu do 5 minút od pokynu rozhodcu. 
 

Štáb preteku  

Za prípravu a priebeh preteku zodpovedá príslušný štáb, ktorého zloženie schvaľujú 
príslušné orgány OV DPO, ÚzV DPO. Štáb musí riešiť prípadné problémy bezodkladne, 
v súlade so schváleným technicko-organizačným  zabezpečením preteku.  

Povinnosti účastníkov  

Vedúci kolektívov a členovia hliadok mladých hasičov sú povinní plniť pokyny štábu 
preteku. V prípade porušenia disciplíny môže byť kolektív vylúčený z preteku. Hliadka plní 
pretek v športovom oblečení a veliteľ hliadky počas plnenia nosí na sebe štartové číslo. 

Protesty  
Protesty proti hodnoteniu môže podať vedúci kolektívu hlavnému rozhodcovi písomne 

do desiatich minút od príchodu hliadky do cieľa. Protest sa môže týkať iba hodnotenia 
vlastnej hliadky. Protest proti celkovému hodnoteniu musí byť podaný do desiatich minút po 
zverejnení výsledkov. O podaných protestoch rozhodujú veliteľ preteku, hlavný rozhodca 
a hlavný rozhodca KS s konečnou platnosťou. Ak bol podaný protest, nesmie byť výsledok 
preteku vyhlásený do jeho úplného vyriešenia a účastníkom sa nesmú udeliť ceny. 
 

Finančné a materiálne zabezpečenie  
Materiálne zabezpečenie preteku hradia so svojho rozpočtu OV DPO a ÚzV DPO. Na 

organizovanie týchto pretekov je možné použiť i prostriedky od iných organizácií 
a sponzorov. 

Náklady spojené s dopravou kolektívov mladých hasičov na pretek hradí vysielajúca 
organizácia. 

Zodpovednosť, bezpečnostné opatrenia, poistenie účastníkov  



Vedúci kolektívov mladých hasičov plne zodpovedajú za kolektív, za úplné 
odovzdanie predpísanej dokumentácie a bezpečnosť celej delegácie.   

Organizátor je povinný pripraviť materiálno-technické zabezpečenie, rešpektovať 
požiadavky ochrany bezpečnosti práce a zabezpečiť primerané zdravotno-hygienické 
podmienky 

Pri každom podujatí v rámci celoročnej činnosti sú účastníci poistení poistnou 
zmluvou, ktorú má uzatvorenú DPO SR. 

Záverečné ustanovenie 
 Metodika jesennej časti hry Plameň bola prerokovaná a schválená Snemom DPO SR 
dňa 19. apríla 2008 ako návod pre činnosť OV DPO, resp. ÚzV DPO v oblasti práce 
s mládežou.  

Týmto nie sú dotknuté činnosti v oblasti práce s mládežou, ktoré OV DPO, resp. ÚzV 
DPO v tejto oblasti doposiaľ vykonávali. 
 Metodika jesennej časti hry Plameň nadobúda účinnosť dňom 1. mája 2008.  


