
 

 

  Sbor  dobrovolných  hasičů  VÍTONICE  okres Kroměříž   
Vás zve na 

DVOJBOJ  MLADÝCH  HASIČŮ 
XVIII. ročník  2023 

Soutěž je zařazena do Uzlovací ligy Zlínského kraje. 
 

Datum konání:   25. února 2023 v prostorách  KD  Vítonice. 
Prezence družstev:   8,15  -  8,45 hodin. Zahájení v 9,00 hodin. 
Kategorie:   Pětičlenná družstva mladších a starších žáků a tříčlenné dorostenci  , jednotlivci          

mladší, starší, dorost.  
Pořadí startu:  Podle příjezdu družstev.  
Startovné:     100,- Kč  za  družstvo. 
                         50,- Kč  za jednotlivce.  
 
Disciplíny:   Štafeta požárních dvojic, uzlová štafeta, uzly jednotlivci. 
Uzlová štafeta a uzlování jednotlivců zařazené do Uzlovací ligy Zlínského kraje bude 
hodnoceno samostatně. (Možno startovat jen v této disciplíně.) 
Štafeta  požárních  dvojic  (zkrácena dráha na 20 m) 
Provedení a hodnocení dle pravidel hry Plamen. Dráha upravena vzhledem k prostorám kulturního 
domu na 20 metrů. Možnost použití nářadí pořadatele, povinné použití přileb,  
lehká sportovní obuv. 
Uzlová  štafeta   (dle pravidel Uzlovací ligy Zlínského kraje) 
Rozložení lan a pořadí uzlů: lodní, tesařský, plochá spojka, zkracovačka, úvaz na proudnici. 
Lodní a tesařský uzel se váže na libovolné části hrazdy. Provaz určený pro vázání tesařského uzlu je 
jedním koncem uvázán k hrazdě. Úvaz na proudnici se váže na podlaze pomocí lana v sáčku. 
● družstva: k pokusu nastupuje 5členné družstvo( 3členné dorost ). 

Závodníci vybíhají postupně a vážou uzle podle daného pořadí. 
Poslední soutěží vypíná časomíru. 

● jednotlivci: soutěžící plní všech 5 po sobě jdoucích uzlů. Po splnění si 
sám vypíná časomíru. 

● čas bude měřen elektronicky 
● provazy k pokusu chystá rozhodčí 
● půjčování závodníků do družstva: povolen 1 závodník z cizího družstva 

který nezávodí v jiném družstvu  
Hodnocení          -   předčasné vyběhnutí (každý případ)  10 s. 

       -   nesprávně uvázaný uzel  15 s. 
 

Celkové  hodnocení: Součet umístění z obou disciplín, při rovnosti bodů rozhoduje                           
umístění ve štafetě dvojic. Uzlování jednotlivců i družstev bude vyhodnoceno   

                                    samostatně. Družstva i jednotlivci na prvních třech místech v každé 
                                    kategorii budou odměněna. Každé družstvo si odveze balíček sladkostí. 
 

Kontakt:          Jaromír Novák 777 138 391               www.hasicivitonice.eu 

 
 
  


