
NAŘÍZENÍ  
 

ŘEDITELE ÚZEMNÍHO ODBORU JIHLAVA 

HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU KRAJE VYSOČINA 
  

Ročník: 2015 Dne: 4. 9. 2015                                   Číslo: 45 

                           Přílohy:  

XIV. ROČNÍK HASIČSKÉHO PĚTIBOJE 

Firefighter Combat Challenge  

Telč 2015 
 

v souladu s Pokynem GŘ HZS ČR č. 7/2006 ze dne 16. listopadu 2006, kterým se stanoví 

systém sportovních soutěží organizovaných v rámci HZS ČR a plánem sportovních akcí na rok 

2015   

 

I. v y d á v á m:   

v příloze č. 1: „Propozice XIV. ročníku Hasičského pětiboje – Firefighter Combat Challenge 

Telč 2015“; 

 

II. s t a n o v u j i:   

1. místo konání soutěže v Hasičském pětiboji areál stanice Telč HZS Kraje Vysočina, ulice 

Luční 586, 

2. termín soutěže dne 19. září 2015 se zahájením v 10:00 hodin,  

3. provedení soutěže v souladu s propozicemi dle přílohy č. 1 tohoto nařízení;   

 

III. u k l  á d á m: 

1. veliteli stanice Telč:  

a) zabezpečit prostor pro konání soutěže v rámci stanice Telč, 

b) organizovat průběh soutěže v souladu s tímto rozkazem, 

c) zabezpečit akceschopnost stanice, 

d) na dobu konání soutěže odhlásit přistávací plochu vrtulníku LZS z akceschopnosti, 

e) ve spolupráci se starostou SDH Telč zabezpečit konání soutěže, 

2. vedoucím pracovišť zabezpečit účast příslušníků uvedených v propozicích soutěže. 

 

Toto nařízení nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění a pozbývá platnosti k 30.09.2015. 

Čj.:   HSJI-159-45/JI-2015                                              

Zpracoval: npor. Mgr. Jiří Fišara   

 

 

 

 

                                                                                              .…..........………………............... 

                                                                                                 plk. Ing. Petr Kotinský, Ph.D. v.r. 
                                                                                                       ředitel územního odboru    



Příloha č. 1 k čj.: HSJI-159-45/JI-2015 

                                                                                          

Propozice XIV. ročníku Hasičského pětiboje – Firefighter 

Combat Challenge Telč 2015  
 

Všeobecná ustanovení: 
 

Datum konání: 19. září 2015 

Místo konání: územní odbor Jihlava, stanice Telč 

Prezence závodníků: 19. září 2015, 08:00 – 09:30 hodin 

Seznámení s disciplínami: 09:30 – 09:45 hodin 

Zahájení soutěže: 19. září 2015 v 10:00 hodin, nástupem v jednotné ústroji PS II             

                                                   

Zabezpečení stravy: závodníci (příslušníci) formou cestovních náhrad  

Podání přihlášek: zaslat písemně nebo e-mailem do 14. září 2015                              

HZS Kraje Vysočina, stanice Telč, Luční 586, 588 56 Telč - 

Staré  město, jiri.fisara@hasici-vysocina.cz, 950 272 110   

Vedení soutěže: 

Velitel soutěže:  npor. Mgr. Jiří Fišara 

Velitel technické čety: pprap. Martin Kodys                                                  

Technická četa:  Příslušníci stanice Třešť (4 příslušníci), Telč,  

SDH Telč                                                                                                                        

Sčítací komise:  mjr. Ing. Jarmila Machová 

    por. Bc. Jiří Nevosad 

    pprap. Milan Pařil 

 

Prezence:   mjr. Ing. Jarmila Machová 

pprap. Milan Pařil  

    

Hlavní rozhodčí:  nprap. Roman Neuwirt 

Startér:   nprap. Josef Volfšic, Antonín Fic (SDH Stará Říše) 

Věž:    pprap. Aleš Němeček, stržm. Daniel Fiala                 

Kaiser box + terč:  nstržm. Pavel Stuchlík, nstržm. Jan Havlík 

Hadice:   4 příslušníci z Třeště 

Figurína:   nstržm. Jiří Plunder, nstržm. Miroslav Poledna,  

nstržm. Pavel Šebesta 

Komentátor: nstržm. Jiří Pařil, pprap. Martin Kodys  

 

Zdravotník:                          nstržm. Josef Šilhavý, nstržm. Petr Dvořák 

Časomíra:                             OSH Jihlava, por. Bc. Jiří Nevosad 

 

 

mailto:jiri.fisara@hasici-vysocina.cz


Technická ustanovení: 
 

Soutěž je modifikací závodů Firefighter Combat Challenge. 

 

Výstroj závodníka: 

- Kompletní třívrstvý zásahový oděv, zásahová obuv, zásahové rukavice pro použití na 

požár, přilba pro hasiče. 

- Kompletní funkční vzduchový dýchací přístroj – hmotnost minimálně 10 kg.   

 

Výstroj a výzbroj si přiveze každý jednotlivec vlastní !!! 

 

Popis disciplín: 

 

 Soutěžící startuje v předepsané výstroji s nasazeným a spuštěným dýchacím přístrojem a 

upnutou obličejovou maskou. Takto ustrojený hasič plní všechny soutěžní disciplíny 

v jednom čase. 

 

1. Start: 

Startovní prostor je pod věží, pod schodišťovým ramenem. Závodník si může upravit 

uložení hadice, která je složená v harmonice. 

 

2. Vynesení hadice do 4. NP 
Do harmoniky složená hadice (2 hadice B složené do jedné harmoniky o váze cca 19 kg) je 

položena před první schod, kterého se nesmí dotýkat. Při pokynu startéra závodník zaujme 

pozici obkročmo přes hadici, aniž by se jí jakkoliv dotýkal. Dotknout se hadice lze až po 

výstřelu. 

Po startovním výstřelu závodník libovolně uchopí připravenou hadici a vyběhne do 4. NP 

cvičné věže. Při výběhu je možno použít zábradlí a překročit libovolný počet schodů. Po 

vynesení hadice do 4. NP závodník uloží hadici do připraveného boxu. Za neuložení hadic do 

boxu následuje penalizace 5 s. Hadice musí být alespoň dvěma třetinami v boxu. Hadice ani 

box nemůže být použita jako schod pro další disciplínu. 

 

3. Vytažení hadic 
Hadice sbalené do kotouče o hmotnosti 19 kg jsou zavěšeny na 15 mm laně. Lano je 

přivázáno za podestu ve 4. NP, spodní část kotouče visí 50 cm nad zemí. Disciplína se 

považuje za skončenou, pokud jsou hadice vytaženy na věž (12 m) a přehozem přes parapet 

okna uloženy do boxu. Za neodložení hadic do boxu následuje penalizace 5 s. 

Při sbíhání po schodech musí dojít ke kontaktu s každým schodem a závodník se musí 

přidržovat zábradlí. Za každý překročený schod je penalizace 2 s. 

 

4. Kaiser box 
Pomocí úderů 4 kg palice se posunuje 73 kg závaží na vzdálenost 1,5 m a to tak, že 

závodník stojí obkročmo nad vodící plochou závaží. Je zakázáno závaží tlačit nebo táhnout. 

Rukojeť palice nesmí přijít do kontaktu se závažím. Za každý takový úder následuje 

penalizace 5 s. V případě vstupu botou závodníka do prostoru vodící plochy závaží je 

diskvalifikován. 
Po dokončení disciplíny se palice odkládá na podložku 30 x 90 cm. Alespoň část palice se 

musí podložky dotýkat. Pokud palice opustí prostor podložky, následuje penalizace 10 s. 

 

 



5. Běh s hadicemi 
Závodník běží slalomovou dráhu mezi kužely na vzdálenost 43 m. Nesmí dojít k žádnému 

kontaktu s kužely ani nesmí dojít ke zkrácení dráhy. Pokud dojde ke kontaktu nebo minutí 

kužele, následuje penalizace 5 s za každé minutí nebo kontakt. Pokud závodník mine kužel  

a vrátí se, aby ho oběhl, nebude mu počítána penalizace. Pokud závodník vynechá více, než 2 

kužely, je to považováno za nesplnění disciplíny a je diskvalifikován. 

Po proběhnutí slalomové dráhy závodník uchopí proudnici, která je napojena na 

zavodněnou hadici C a běží s ní na vzdálenost 23 m. Po proběhnutí lítacími dveřmi závodník 

otevře proudnici a vodním proudem sestřelí terč. Pokud závodník otevře proudnici dříve a 

vodní proud vystříkne z proudnice před otevřením dveří, následuje penalizace 2 s. Pokud 

nedojde k sestřelení terče, následuje penalizace 10 s. Pokud před odložením proudnice 

nedojde k jejímu úplnému uzavření, závodník se musí vrátit zpět a proudnici zavřít. Pokud se 

závodník nevrátí a proudnice bude muset být uzavřena pořadatelem, následuje penalizace 2 s. 

Pokud se proudnice otevře až po kontaktu se zemí, není za to žádná penalizace a závodník 

pokračuje dále k figuríně. Pokud závodník proudnici odhodí, následuje penalizace 10 s. Za 

odhození proudnice se nepovažuje její odložení z výše natažené paže závodníka. 

 

6. Transport figuríny 
Figurína o hmotnosti 80 kg se musí zvednout a táhnout na vzdálenost 32 m do cíle. 

Povolen je pouze tzv. Reitekův úchop. Po překročení cílové čáry figurínou závodník zastaví 

časomíru stiskem tlačítka v cílovém prostoru. 

 

Štafety 

Štafety startují cca 30 min po skončení soutěže jednotlivců. Štafeta se skládá z 3 až 5 

členů. Jeden z členů štafety bude kapitán týmu. Výbava každého člena štafety je totožná jako 

pro individuální závod, pouze dýchací přístroj je nesen na zádech jen jako zátěž bez 

obličejové masky. Během štafetového závodu si závodníci mezi sebou předávají štafetový 

kolík (dřevěný kolík délky 25 cm). Tento kolík se musí předat z ruky do ruky. Poté lze kolík 

dát kamkoli do výstroje závodníka nebo upustit na zem. Při další předávce musí stejný 

závodník, který kolík upustil, kolík zvednout a předat dalšímu závodníkovi. 

Během štafetového závodu se jednotliví závodníci mohou jakkoli měnit. Dle rozhodnutí 

týmu může jeden člen štafety udělat i více předávek – úseků závodu. Předávka štafetového 

kolíku musí být provedena 4x. Úseky štafety nejsou stanoveny. 

Přihlášení do štafet je možné do ukončení závodu jednotlivců. Přihlášku vyplní kapitán 

týmu a odevzdá před začátkem závodu štafet v místě prezence. 

 

 

Penalizace 

 

2 trestné sekundy   
- za každý překročený schod při sbíhání po schodišti 

- za výstřik z proudnice před otevřením dveří 

- za neuzavření proudnice před odložením 

 

 

5 trestných sekund 

- za každý uder palicí, kdy dojde ke kontaktu rukojetě palice se závažím 

- za minutí nebo dotek kužele 

- za odložení hadic mimo box 

 

 



10 trestných sekund 

- za nesražení terče 

- za odložení palice mimo podložku 

- za odhození proudnice 

 

Diskvalifikace 

- minutí více než 2 kuželů při slalomu 

- neprovedení disciplíny 

- za vstup závodníka do prostoru vodící plochy Kaiser boxu 

- za sundání jakékoli části výstroje v průběhu závodu 

- vyčerpání zásoby vzduchu z lahve dýchacího přístroje v průběhu závodu  

 

 

Soutěžní kategorie 

1) Do 40 let 

2) Nad 40 let 

3) Štafety    

  

 

Všeobecná ustanovení 

 Časový limit pro dokončení závodu je 6 minut. Každý závodník běží na vlastní riziko, což 

stvrzuje svým podpisem na prohlášení při prezenci. Každý závodník musí mít platnou 

lékařskou prohlídku a musí být nositelem dýchací techniky, což stvrzuje přihlašovatel svým 

podpisem a příslušným razítkem na přihlášce. Závodník štafet nemusí být nositelem dýchací 

techniky. 

 Pořadatel si vyhrazuje právo provést úpravy pravidel před zahájením soutěže. 

S případnými úpravami pravidel budou závodníci seznámeni na poradě před startem soutěže. 

Uzávěrka přihlášek proběhne dne 14. září 2015. Pokud nebude přihláška do tohoto termínu 

doručena, nelze neregistrovanému zájemci garantovat jeho účast na soutěži. Z organizačních 

důvodů je počet závodníků omezen. O počtu závodníků rozhoduje velitel soutěže. Vyplněné 

a potvrzené přihlášky přihlašovatelem odevzdají závodníci v den konání soutěže při 

prezenci závodníků. 

 

Doping 

 Závodník může být podroben antidopingovému testu nebo testu na užití omamné a 

psychotropní látky. Pokud bude test pozitivní nebo odmítne provedení testu, bude ze závodu 

vyloučen. 

 

Protesty 

 Protesty se podávají ústně do pěti minut po ukončení pokusu hlavnímu rozhodčímu. 

Protest podá závodník sám při závodě jednotlivců. Při závodě štafet podává protest kapitán 

týmu. Do vynesení rozhodnutí hlavním rozhodčím bude soutěž pozastavena. Pokud již bude 

další závodník na trati, dokončí svůj pokus bez omezení.   

 
 

 

 

 

 

 



Plán trati závodu 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přihláška 

 

do soutěže jednotlivců Hasičský pětiboj – Firefighter Combat 

Challenge Telč 2015 

 

 

………………………………………………………………………. 
                       HZS kraje nebo podniku (JSDH obce, podniku) 

 

      

                                                     

Seznam soutěžících:         

  
 Jméno a příjmení            datum narození                ÚO včetně stanice                 podpis 

(obec) 

1.………………………     ……………….          …………………………….         ………… 

2.………………………     ……………….          …………………………….         ………… 

3.………………………     ……………….          …………………………….         ………… 

4.………………………     ……………….          …………………………….         ………… 

5.………………………     ……………….          …………………………….         ………… 

6.………………………     ……………….          …………………………….         ………… 

 

Přihlašovatel potvrzuje, že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost pro 

práci v dýchací technice. Soutěžící dává svým podpisem souhlas ke zpracování osobních 

údajů pořadateli soutěže na dobu nezbytnou pro provedení soutěže a pro vyhodnocení 

soutěže a se zveřejněním výsledků a obrazových a zvukových záznamů ze soutěže. 

 

   

 

 

V ……………….. dne……….                          

 

 

 

 

                                                               

 …………………………………………...                          ………………………………… 

        podpis  přihlašovatele                                           razítko přihlašovatele 

                (HZS kraje, podniku, obce) 



Přihláška 

 

do závodu štafet Hasičský pětiboj – Firefighter Combat Challenge 

Telč 2015 

 

 

………………………………………………………………………. 
Název týmu 

 

      

                                                     

Členové štafety: 

 

           
 Jméno a příjmení            datum narození                ÚO včetně stanice                 podpis 

(obec) 

1………….……………     ……………….          …………………………….         ………… 

2.………………………     ……………….          …………………………….         ………… 

3.………………………     ……………….          …………………………….         ………… 

4.………………………     ……………….          …………………………….         ………… 

5.………………………     ……………….          …………………………….         ………… 

 

Soutěžící dává svým podpisem souhlas ke zpracování osobních údajů pořadateli 

soutěže na dobu nezbytnou pro provedení soutěže a pro vyhodnocení soutěže, se 

zveřejněním výsledků a obrazových a zvukových záznamů ze soutěže. Soutěžící svým 

podpisem potvrzuje, že je zdravotně způsobilý zúčastnit se závodu štafet. 

 

   

 

V ……………….. dne………. 

 

 

 

 

…………………………………………...                     

     Kapitán týmu (jméno a příjmení)                                            
 

 

                     



Čestné prohlášení 

 

Stvrzuji svým podpisem, že se XIV. ročníku Hasičského pětiboje – 

Firefighter Combat Challenge v Telči, konané dne 19. září 2015, 

zúčastním na vlastní riziko a v případě poškození zdraví nebo 

výstroje, nebudu požadovat po pořadateli soutěže žádnou 

náhradu.  

 

…………………………….   …………………….. 

          Jméno a příjmení      Datum a podpis 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

 

Stvrzuji svým podpisem, že se XIV. ročníku Hasičského pětiboje – 

Firefighter Combat Challenge v Telči, konané dne 19. září 2015, 

zúčastním na vlastní riziko a v případě poškození zdraví nebo 

výstroje, nebudu požadovat po pořadateli soutěže žádnou 

náhradu.  

 

…………………………….   …………………….. 

          Jméno a příjmení      Datum a podpis 

 


