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Sbor dobrovolných hasičů Duchcov 
 

pořádá 

 

dne 1. října 2022 

 

12. ročník soutěže 
 

„Hasičata v akci“ 
 

a 

 

5. ročník soutěže 

 

„Memoriál Vašíka Šedého“ 
 

 

 

 

 

Pořadatel soutěže:                SDH Duchcov 

Datum konání:                      1. 10. 2022 

Uzávěrka přihlášek:             24. 9. 2022 

Místo konání:                        Sportovní areál Bažantnice v Duchcově 

Prezentace:                            9.15 – 9.45 hod. (Startovné na Memoriál se neplatí!) 

Zahájení soutěže:                  10.00 hod. 

Informace:          606 239 774 – Kateřina Kopencová, 724 833 290 – Marie Wahlová  

Přihlášky na adresu:             katka.redlichova@centrum.cz 
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Kategorie:  

HASIČATA V AKCI: dle Směrnic hry Plamen 

Přípravka – 7 soutěžících (Povolena účast ročníku 2016 v této kategorii!) 

Mladší žáci – 7 soutěžících (družstvo může být doplněno přípravkou) (Povolena 

účast ročníku 2011 v této kategorii!) 

Starší žáci – 7 soutěžících (družstvo může být doplněno mladšími žáky) (Povolena 

účast ročníku 2007 v této kategorii!) 

 

MEMORIÁL VAŠÍKA ŠEDÉHO: 

Dospěláci – 7 soutěžících – libovolného věku i pohlaví 

 

Obecné podmínky: 

Soutěží sedmi-členné družstvo, které si s sebou přiveze pouze dresy (popř. hasičské bundy 

apod.), helmy a pásky (kožené pro kategorii starší, cvakací pro kategorii mladší a přípravku – lze 

zapůjčit), vše ostatní dodá pořadatel. Vzhledem ke startování ze „spacích pytlů“ není dovoleno 

použití treter! Děkujeme za pochopení. Občerstvení je zajištěno (Pro děti a vedoucí hrazeno, pro 

soutěžící dospěláky možnost zakoupení.)  

Pravidla soutěže Hasičata v akci: 

Soutěž má simulovat (přibližně) zásah hasičů u požáru. Rozhodující pro konečné pořadí 

závodu je čas, který začíná signálem „Hoří“ a končí položením posledního dopitého kelímku 

s pitím. Vítězí družstvo s nejkratším časem.  

 

1. „Noclehárna v hasičárně“ – stánek s připravenými pytli, které slouží jako spacáky, mladí hasiči 

„spí“. Po zaznění signálu „Hoří“ mladí hasiči co nejrychleji vylezou ze spacáků a vyráží do  

„Šatny“. 

 

2. „Šatna“ – zde je připraven stojan s předem připravenými dresy, helmami a pásky. Úkolem 

mladých hasičů, je co nejrychleji se obléknout do dresu, helmy a pásku. (Starší kategorie dresy + 

kožené pásky, mladší mohou mít „cvakací“ pásky, přípravka může mít též „cvakací“ pásky a místo 

dresů lze využít vesty – podrobnosti se domluví na poradě vedoucích.) Nezáleží na pořadí oblékání, 

avšak musí být ustrojeni dříve, než vyrazí (překročí vyhrazený prostor) do „Garáže“. 

 

3. „Garáž“ – zde je připraven žebřík představující hasičský automobil. Úkolem mladých hasičů je 

vlézt si mezi příčky žebříku a vyjet k samotnému zásahu. 

 

4. „Jízda k zásahu“ – úkolem mladých hasičů je v žebříku projít připravenou slalomovou dráhu až 

k zásahu. 

 

5. „Překážky“ – před každým zásahem musí hasiči překonat různé překážky – kladina, břevno a 

tunel. Překážky absolvují již bez žebříku.  
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6. „Zásah“ – u zásahu se hasiči rozdělí na dvě libovolné skupiny. Jedna skupina zachraňuje 

děťátko. Úkol spočívá v přenesení panenky na nosítkách do bezpečí. Druhá skupina mezitím tvoří 

krátké hadicové vedení (hydrantový nástavec, 1xB, 1x rozdělovač, 2x C, 2x proudnice) bez vody. 

(Kategorie přípravka nespojuje, pouze roztahuje vedení.) Poté, co je hadicové vedení sestaveno a 

děťátko zachráněno nasedají hasiči opět do auta (žebřík) a vrací se zpět na základnu.  

 

7. „Hasičárna“ – po návratu do hasičárny musí hasiči doplnit tekutiny. V hasičárně je připraveno 7 

kelímků s pitím (Pro každého jeden kelímek!). Po dopití posledním členem družstva se stopuje čas.  

 

 

Pravidla soutěže Memoriál Vašíka Šedého: 
Dle pravidel Hasičat v akci s následujícími úpravami: 

 

1. Při „jízdě k zásahu“ – musí být prostrčena mezi příčkami žebříku alespoň jedna noha  

 

2. „Zásah“ – zachraňovaným není děťátko, ale libovolný člen družstva, zbylí členové družstva tvoří 

hadicové vedení, ovšem mají při požáru sníženou viditelnost, tudíž si před samotným zásahem musí 

uvázat na oči šátek (budou připraveny u hydrantu), který po natažení hadicového vedení odkládají 

vedle proudnic.  

 

 

 

Veškeré dotazy rády zodpovíme na uvedené emailové adrese či na telefonních číslech a 

budeme se těšit na hojnou účast. Doufáme, že dětem neupřete tento zajímavý zážitek, protože 

jsou pro děti připravené zajímavé ceny.   

 

S pozdravem SDH DUCHCOV 

 

 

 

 

 


