
Propozice sranda hasičské soutěže v Bučině 13.7.2019 

Soutěžit mohou:  

ženy, muži, smíšené družstvo 
 
Počet soutěžících: 

3 soutěžící – lze libovolně kombinovat (M-M-Ž, Ž-M-Ž……..) 
 
Zajistí pořadatel:  

Semafor (více v propozicích) 
Stoleček 
3x tyč 
Párty stan 
Ruční džberovou stříkačku 
2x kyblíky 
6x plechovka 
Stojan na plechovky 
Lehátko 
 
Technika: 

není potřeba žádná 
 
Průběh soutěže: 
Na startovní čáře jsou 3 dospělí soutěžící jakéhokoliv složení. Na povel (NA MÍSTA PŘIPRAVIT – POZOR – START) vyběhnou 

k první disciplíně 

1. Disciplína -  (červená-oranžová-zelená neboli až tě pustí SEMAFOR, postupuj dál) 

Na připraveném stole bude připraven SEMAFOR (0,2l malinovky, 0,2l piva, 0,04l zelené) 

Rozhodčí bude kontrolovat, aby se SEMAFOR vypil postupně…nejdříve malinovka, poté pivo a poté   

zelenou, díky které se poté družstvo vydá k druhé disciplíně 

 

2. Disciplína – ( točení se kolem tyče aneb, červený šátečku, kolem se toč) 

Pár metrů od SEMAFORU budou v zemi zatlučené 3 tyče, každý soutěžící si vyberu jednu tyč, je jedno jakou,(každý 

musí mít svou) a rozhodčí bude sledovat, aby se soutěžící 5x otočili kolem tyče. Po splnění disciplíny vybíhají plnit další 

úkol (zde nemusí soutěžící na sebe čekat, když mají splněno, postupuje dále) 

 

3. Disciplína – (mlč, proběhni, ale nezbourej) 

 Jakmile si soutěžící oběhnout tyč, vybíhají do další překážky a to proběhnout snížený a zúžený párty stan (trochu 

napodobenina soutěže mladých hasičů, kteří musí u disciplíny útok CTIF proběhnout v ÚPLNÉ TICHOSTI tunel), takže i 

my si toto vyzkoušíme. Takže soutěžící proběhnou v ÚPLNÉ TICHOSTI stan. Za mluvení bude penalizace  10 vt., a za 

poničení připraveného „tunelu“ 30vt.  Rozhodčí bude mít u této disciplíny pořádně nastražené uši!  

 

4. Disciplína – (co si připravíš, to si sestříkneš) 

Po vyběhnutí z „tunelu“ si dva soutěžící přiběhnou k džberové stříkačce, kde bude připraven kyblík s vodou a džberovou 

stříkačku si naplní a připraví k zásahu.  

Třetí soutěžící běží ke stojanu a narovná plechovky na stojan.(počet plechovat je tajné) Ti, co jsou u džberovky, tak 

jeden bude pumpovat a druhý stříká na plechovky tak, aby je ze stojanu shodil. Po sestříknutí poslední plechovky 

soutěžící pokračují dále k plnění další disciplíny 

 

5. Disciplína – (jdeme do finiše, aneb jeden si dá leháro) 

Na tomto stanovišti budou připravena nosítka. Jeden ze soutěžících si na nosítka lehne a další dva ho odnesou  do cíle 

(bude připraven slalom). Tak doufáme, že právě zde se nikdo nezraní   Odpočívající soutěžící zalehá na lehátko ještě 

na zemi, žádné naskakování na lehátko! 

 

 

Soutěž končí proběhnutím všech dvou soutěžících a jednoho ležícího soutěžícího cílovou čárou. Čas se stopuje, až 

proběhne poslední člen. 

 

Těšíme se na Vaši účast, že si trochu zasoutěžíte a 

pobavíte! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: změna propozic soutěže vyhrazena 


