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Monika Němečková na V. Sjez-
du SH ČMS v  červenci loňského 
roku obhájila post náměstkyně 
starosty SH ČMS a  stejně jako 
v  předcházejícím volebním ob-
dobí má na starosti úsek mlá-
deže. Proč se mladí věnují po-
žárnímu sportu a  co na mladé 
dobrovolné hasiče čeká v  roce 
2016? I na to odpoví v následují-
cích řádcích.

Co vede děti k tomu, že se věnují 
hasičskému sportu?
Z  mého pohledu je to především 
rodinná tradice, geografi cká do-
stupnost, jelikož sportovní družstva 
mladých hasičů jsou téměř v každé 
obci, a  také kombinace technické 
zručnosti a atletické rychlosti.

Požární sport nabízí všestran-
né a komplexní dovednosti. Jak 
může taková průprava dětem 
pomoci v běžném životě?
Velmi výrazně. Kromě základních 
celoživotních sportovních návyků, 
jako jsou běh, pravidelné kondiční 
cvičení či posilování, zcela jistě učí 
děti kolektivní soudržnosti, kama-
rádství a chování fair play. Hasičský 
sport není jen sportovní odvětví. 
Být dobrovolným hasičem, malým 
či velkým, sportujícím či nikoliv, je 
životní styl.

Připravujete nějaké novinky pro 
sportující hasičskou mládež?
V  březnu odstartujeme III. ročník 
Českého halového poháru, v němž 
dochází k  modernizaci disciplíny 

běh na 60 m s  překážkami, proto-
že v  kategorii starších žáků bude 
možné k  plnění disciplíny využít 
i  spojky hadic ROTT, jak je tomu 
i v mezinárodních pravidlech. Stále 
také věříme, že se nám do tohoto 
halového seriálu podaří zahrnout 
i další kolo soutěže. 

Změnila se situace na úseku 
mládeže po V. Sjezdu SH ČMS?
Osobně nevnímám, že by v  naší 
práci došlo k  výrazným změnám. 
Napříč sdružením byly ustano-

veny odborné rady mládeže od 
těch okresních, až po republiko-
vou. Zde nastaly nějaké perso-
nální změny, žádné však nebyly 
zásadního charakteru. Co naopak 
vnímám jako velmi pozitivní, je 
udělení Titulu organizace uznaná 
MŠMT pro práci s  dětmi a  mláde-
ží, který nám byl předán z  rukou 
paní ministryně Valachové v  pro-
sinci loňského roku s platností až 
do roku 2020. K udělení titulu byla 
vyhlášena poměrně náročná pra-
vidla, o to více nás těší uznání naší 
práce na úseku mládeže.

Jakým záležitostem se momen-
tálně nejvíce věnujete?
Nyní zpracováváme výsledky 
přidělené státní dotace z  MŠMT, 

tvoří se metodický pokyn, připra-
vují se podklady pro dílčí dohody 
s  OSH a  KSH a  podklady pro ško-
lení hospodářů. Pro rok 2016 se 
nám na činnost úseku mládeže 
podařilo zajistit 20 300 000 korun, 
z  toho 5  000  000 na osobní ná-
klady. Je to opět navýšení oproti 
roku 2015, což je samozřejmě po-
zitivní zpráva. V plném proudu je 
příprava národních reprezentací, 
ať již dorostu v  požárním sportu, 
tak obhájkyň hasičského olym-
pijského zlata v disciplínách CTIF. 
Dále se dokončuje elektronická 
podoba aktualizované Směrnice 
hry Plamen, která by již od další-
ho ročníku 2016/2017 měla být 
v platnosti. Podali jsme rovněž žá-
dost o akreditaci kurzů pro hlavní 

vedoucí táborů a  zažádali jsme 
také o investiční dotace z odboru 
pro mládež MŠMT. 

Které velké akce se v  oblasti 
mládeže připravují?
Z těch největších v  letošním roce 
jsou to ty tradiční, jako je Český 
halový pohár, Mistrovství České 
republiky hry Plamen a  dorostu 
v  požárním sportu v  Českých Bu-
dějovicích, Mistrovství světa v po-
žárním sportu v  Jižní Koreji a  Vi-
segradský pohár. Čeká nás také 
národní kvalifi kace na Mezinárod-
ní soutěž mladých hasičů CTIF ve 
Villachu a  Sympozium hasičské 
mládeže v  Trentu. Nelze zapo-
menout ani na velké partnerské 
akce Junior univerzita mladého 
hasiče, která v  roce 2016 proběh-
ne ve Zlínském kraji, Letní školy 
instruktorů a  další vzdělávací kur-
zy pro vedoucí a další pracovníky 
s dětmi a mládeží. Dále je tu Český 
den proti rakovině nebo dlouho-
letý projekt ČRDM 72 hodin, ve 
kterém se naše sdružení hasičů 
v  loňském roce prezentovalo 
jako nejaktivnější spolek. Pokra-
čovat bude spolupráce na akcích 
typu Mistrovství České republiky 
v  TFA mladého hasiče nebo Aka-
demické hry v  požárním sportu. 
Nově bychom se rádi stali spolu-
organizátorem Středoškolského 
Mistrovství ČR v požárním sportu. 
Úplnou novinkou je pak I. Mist-
rovství České republiky dorostu 
v  disciplíně výstup na věž, které 
se bude konat společně s Mistrov-
stvím České republiky mužů a žen 
v požárním sportu v srpnu v Brně. 
V plánu toho máme ale ještě mno-
hem více.

MINISTRYNĚ OCENILA 
PRÁCI S DĚTMI

Náměstkyně starosty SH ČMS Moni-
ka Němečková převzala ve čtvrtek 
17. prosince 2015 z  rukou ministry-

ně školství, mládeže a  tělovýchovy 
Kateřiny Valachové titul Nestátní 
nezisková organizace uznaná pro 
práci s  dětmi a  mládeží na období 
2016 − 2020. Slavnostní akt se konal 
v  Ballingově sále Národní technické 
knihovny v Praze. Titul vyjadřuje uzná-
ní práce organizace, dosud ho získalo 
třináct spolků. Přidělen byl na základě 
žádostí a  splnění patnácti vyhláše-
ných kritérií.

ZASEDALA ÚSTŘEDNÍ RADA 
HASIČSKÝCH SOUTĚŽÍ

V úterý 19. ledna zasedala Ústřední 
odborná rada hospodářská (ÚORH), 
aby mimo jiné projednala kalendář 
hasičských soutěží pro rok 2016 

nebo kvalifi kační podmínky na Mezi-
národní soutěž v  klasických disciplí-
nách CTIF ve Villachu 2017. Dále zde 
byla schválena organizační zajištění 
Ligy CTIF, Mistrovství České republiky 
v  požárním sportu v  Brně a  Českého 

poháru v běhu na 100 metrů s překáž-
kami. Rada byla rovněž informována 
o  koncepci přípravy reprezentačních 
družstev v  požárním sportu pro rok 
2016. Kompletní zápis  z  jednání na-
jdete na www.dh.cz.

VRCHOLNÉ AKCE HASIČŮ 
V ROCE 2016

V  letošním roce se hasiči mohou 
zúčastnit na domácí půdě řady vr-
cholných soutěží. Ve dnech 26. až 
28. srpna se v  Brně na náměstí 
Svobody uskuteční již 45. Mistrov-
ství České republiky v  požárním 
sportu družstev HZS České re-
publiky  a  současně 63. Mistrovství 
Sdružení hasičů Čech, Moravy 

a Slezska v požárním sportu za účas-
ti reprezentace České hasičské jedno-
ty a  Moravské hasičské jednoty. Ak-
tuální informace můžete sledovat na 
www.mrps2016.cz.

„Pro rok 2016 se nám na činnost 
účasku mládeže podařilo zajistit 
20 300 000 korun. To je oproti 
roku 2015 navýšení.“

Nemluvíme tu jen o pouhém sportování. 
Být dobrovolným hasičem je životní styl

PTÁME SE

AKTUALITY

Monika Němečková, náměstkyně starosty 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
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Třetí adventní víkend roku 2015 
se v atletickém tunelu v Ostravě 
konalo závěrečné kolo Českého 
halového poháru v  běhu na 60 
metrů s  překážkami pro mladé 
hasiče. Seriál tří závodů odstar-
toval loni v  březnu v  Jablonci 
nad Nisou, pokračoval v  listopa-
du v  Praze Memoriálem Marty 
Habadové a fi nále se zhostila Os-
trava. Masově obsazené závody, 
které v  průměru čítaly 500 zá-
vodníků na kolo, odhalily obrov-
ský zájem dětí a mládeže o tento 
moderní technický sport. 

Běh na 60 metrů s překážkami je 
jedinou individuální disciplínou 
požárního sportu mládeže. Na 
dráze jsou postupně rozestavě-
ny přeskokové a  přeběhové pře-
kážky v  podobě kladiny. Úkolem 
závodníka je nejen tyto překážky 
překonat, ale v  průběhu běhu 

ještě vytvořit hadicové vedení. At-
letické schopnosti a  dovednosti 
závodníků, ale i  časy vítězů svěd-
čí o  tom, že se na startu sešla na-
prostá špička.

Vítězkou kategorie mladších dí-
vek do 11 let se stala Valentýna 
Homolková ze  Sboru dobrovol-
ných hasičů Písková Lhota z okre-
su Nymburk. Ve fi nálovém závodě 
v  Ostravě se díky svému členství 
ve sportovním klubu Atletika Po-
ruba mohla cítit tak trochu jako 
doma. Valentýna předvedla tři 
vyrovnané výkony, přičemž dva 
z  nich znamenaly zlepšení jejího 
osobního rekordu na 14,61 s.

Vítězkou kategorie starší dívky do 
15 let se po velkém boji stala Anež-
ka Svrčková ze Sboru dobrovol-
ných hasičů Raškovice z Moravsko-
slezského kraje. I  Anežce nejlépe 
sedl závod v  Ostravě, ve kterém 
zvítězila v  základním kole, z  Jab-
lonce si přivezla 2. místo a v Praze 
stačil její výkon na čtvrtou příčku.

Zatímco v  kategorii dívek se v  le-
tošním ročníku halového poháru 
celkové výsledky měnily v každém 
kole, kategorii mladších i starších 
chlapců ovládli dva suverénní 
závodníci. Ve startovním poli do 
11 let se v úžasné formě představil 

Tomáš Štinčík z  DHZ Svit, který 
vyhrál všechny tři závody. V Ostra-
vě navíc předvedl nejlepší halový 
výkon sezóny za 13,26 s. Ve starší 
kategorii naprosto stejným způ-
sobem zazářil Patrik Linhart ze 
Sboru dobrovolných hasičů Haj-

nice z  Královéhradeckého kraje, 
který v  závěrečném kole potvrdil 
roli favorita a  zvítězil nejen v  zá-
kladním kole, ale i  ve fi nálových 
vyřazovacích bězích.

II. ročník Českého halového pohá-
ru jednoznačně ukázal, že výkony 
malých závodníků se závratným 
tempem zlepšují. Požární sport 
se jednoznačně těší stále větší 
oblibě mezi mladými hasiči, a  to 
již od útlého věku. Následující 
III.  ročník tohoto halového seriá-
lu mládeže bude mít v roce 2016 
podobný harmonogram. První 
kolo se uskuteční ve dnech 19. až 
20. 3. 2016 opět v Jablonci nad Ni-
sou, na víkend 12. a 13. listopadu 
se pohár přesune do Prahy, kde 
bude mít podobu Memoriálu Mar-
ty Habadové, a závěrečný díl seri-
álu se uskuteční ve dnech 26.  až 
27. listopadu v  rámci Ostravsko-

-beskydské šedesátky v  Ostravě. 
Novinkou letošního ročníku bude 
povolení používání Rott spojek ve 
starší kategorii.

Na začátku roku byl vyhlášen 
seriál soutěží v  klasických dis-
ciplínách CTIF pro muže a  ženy 

– Liga v  klasických disciplínách 
CTIF 2016. Organizátorem ligy 
je Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a  Slezska ve spolupráci s  Hasič-
ským záchranným sborem ČR.

Soutěžit se bude v  disciplínách 
požární útok (na sucho) a  šta-
feta s  překážkami, není-li v  or-
ganizačním zabezpečení uvede-
no jinak. Provedení disciplín se 
bude řídit platným Soutěžním 
řádem pro mezinárodní soutě-
že v klasických disciplínách CTIF 
v  plném znění (7. vydání, 2011), 
není-li v  organizačním zabez-
pečení dané soutěže uvedeno 
jinak. Organizační část ligy se 

bude řídit platnou Směrnicí ha-
sičských soutěží. 

Seriál je určen pro družstva mužů 
a  žen dobrovolných a  profesio-
nálních hasičů. Soutěž je otevře-
na také pro zahraniční účastníky. 
Celkové pořadí ligy bude vyhláše-
no v  kategoriích muži a  ženy bez 
ohledu na příslušnost v kategoriích 
dobrovolní nebo profesionální ha-
siči. Bodové zvýhodnění věku druž-

stva bude v  celkovém hodnocení 
započítáno v souladu se Soutěžním 
řádem. Organizační zabezpečení, 
výsledky jednotlivých závodů, prů-
běžné pořadí ligy i celkové hodno-
cení a  všechny další informace bu-
dou zveřejněny na www.dh.cz.

Do Ligy CTIF budou v  roce 2016 
zařazeny tyto soutěže: 6. 3. Hra-
decký pohár v  CTIF (Hradec Krá-
lové, hala), 16. 4. O  Vlčnovský 

pohár CTIF (Vlčnov), 8. 5. Praž-
ský pohár CTIF (Praha – Suchdol) 
a  3. 9. O  pohár města Velké Me-
ziříčí CTIF. Kontaktní osobou je 
v Kanceláři SH ČMS Michal Kolka 
(michal.kolka@dh.cz) a  kontakt-
ní osobou za Ústřední odbornou 
radu hasičských soutěží je Martina 
Hartmanová (MartinaSmrzova@
seznam.cz). Kontakty na pověřené 
organizátory jednotlivých kol ligy 
jsou uvedeny v příslušných OZ.

Český halový pohár 2015 představil nové talenty

Liga CTIF 2016 – seriál závodů pro muže a ženy

V AKCI

STALO SE

KOSTĚNICKÉ HRÁTKY 
PROVĚŘILY ZDATNOST

V  sobotu 6. února se v  Kulturním 
domě v  Kostěnicích v  okrese Par-
dubice uskutečnil druhý ročník spor-
tovního klání Kostěnické hrátky 
s hasičátky určené mladým hasičům 
z  kategorie přípravka. Zazávodit si 
přijelo 95 dětí v  celkem devate-
nácti družstvech. Pětičlenné týmy 
se utkaly ve čtyřech disciplínách. 
Štafeta zahrnovala překonávání 
různých překážek, například kladin-

ky nebo miniokna a byla zakončena 
napojením proudnice na hadici a té 
na rozdělovač. Další disciplínou bylo 
svinování pětimetrové hadice C52 
na čas. Dále byly určovány technic-
ké prostředky, přesněji prvních pět 
ze stanoviště Požární ochrana v rám-
ci Závodu požární všestrannosti hry 
Plamen. Posledním úkolem bylo slo-
žit puzzle hasičského auta. Všechny 
děti si odvezly medaile a  první tři 
družstva také poháry. Zvítězilo druž-
stvo z SDH Rokytno, druzí a třetí byli 
malí závodníci z SDH Sloupnice.

ČISTECKÉ UZLOVÁNÍ JIŽ 
POOSMÉ

V sobotu 13. února uspořádal Sbor 
dobrovolných hasičů Čistá v  rakov-
nickém okresu již 8. ročník soutěže 
Čistecký uzel. Do tělocvičny místní 
základní školy přijelo 175 dětí ze 
třinácti kolektivů. Pětičlenná druž-
stva mladších a  starších dětí soutě-
žila v uzlovací štafetě a ve štafetě 

dvojic. Pro tříčlenná družstva pří-
pravky byla připravena štafeta trojic 
a štafeta v určování technických pro-
středků. Průběh závodu přípravky 
byl velmi emotivní, malí závodníci 
neskrývali slzy štěstí ani zklamání. 
Vítězem se stalo družstvo z  Kole-
šovic. Mladší zvládli štafetu dvojic 
dobře, ovšem v uzlování se pár chyb 
objevilo. První místo získalo druž-
stvo z  Lužné. Ve starší kategorii již 
šlo o vteřinky a o štěstí. Vítězství na-
konec vybojovali závodníci ze Skryje. 
Ti se také jako jediní zúčastnili nepo-

vinné disciplíny – předvedení kultur-
ního programu. Diváci se tak dočkali 
cirkusového vystoupení, kde ne-
chybělo žonglování, drezura „med-
věda“ a gymnastická vystoupení. 

ICE CUP 2016 ANEB 
SOUTĚŽÍ SE I V ZIMĚ

Plzeňský kraj hostil na začátku roku 
atraktivní dvoukolovou zimní soutěž 
v  požárním útoku (podle pravidel 
Západočeské ligy) v  kategorii mužů 
a  žen – Ice Cup 2016. V  sobotu 
18.  ledna se v  Dolním Hradišti ko-
nalo první kolo, kterého se zúčastni-
lo celkem 27 týmů. Možná i proto, že 
počasí nebylo mrazivé, padl rekord 
tratě. Zvítězilo družstvo SDH Bezdě-
kov pod Třemšínem (okres Příbram) 
časem 15,44 s. Mezi ženami zvítězil 
tým z  SDH Úněšov (okres Plzeň se-
ver) časem 20,94 s. Druhé kolo pro-
běhlo v sobotu 6. února v Nevřeni. 
Za téměř jarního počasí soutěžilo 23 
družstev. V kategorii mužů zvítězilo 

družstvo SDH Vranovice (okres Pří-
bram) časem 15,47s a v kategorii žen 
SDH Nové Dvory (okres Litoměřice) 
časem 19,54 s. Akce se zúčastnily 
týmy nejen z  Plzeňského kraje, což 
motivuje organizátory k  pořádání 
dalších ročníků. Družstva, která se 
zúčastnila obou soutěží, bojovala 
také o  Pohár Vládce severu. Ten 
nakonec ukořistilo družstvo mužů 
ze Střeziměře (okres Klatovy) a druž-
stvo žen z  Nových Dvorů (okres Li-
toměřice).

UDÁLOSTI
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Kalendář akcí dobrovolných hasi-
čů pro rok 2016 se pomalu ale jistě 
plní. Které nejvýznamnější závody 
se během roku uskuteční v  České 
republice nebo zahraničí?

1. – 5. července 2016: 
Mistrovství České republiky ve hře Pla-
men a dorostu, České Budějovice

16. – 22. srpna 2016: 
V. Mistrovství světa mládeže v  požár-
ním sportu (18 – 23 let) + VII. Mistrov-
ství světa dorostu v  požárním sportu 
(13 – 18 et), Jeju (Korea)

26. – 28. srpna 2016: 
Mistrovství České republiky v požárním 
sportu družstev HZS ČR a SH ČMS, Brno

24. září 2016: 
Mistrovství České republiky v  klasic-
kých disciplínách CTIF, Dvůr Králové 
nad Labem

25. září – 1. října 2016: 
XII. Mistrovství světa v požárním spor-
tu (18 a více let), Izmir (Turecko) 

1. října 2016: 
Mistrovství České republiky TFA, 
Štramberk

Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a  Slezska jako člen Sdružení spor-
tovních svazů ČR sleduje i úspěchy 
kolegů z  ostatních svazů spadají-
cích pod Sdružení. Komu se v uply-
nulých měsících nejvíce dařilo?

ČESK Ý SVAZ BIATLONU
Čeští biatlonisté zahájili sezonu 
2015/2016 ve velkém stylu. Od lis-
topadu do února již navštívili sedm 
destinací závodů Světového poháru. 
Největších úspěchů dosahuje Gab-
riela Soukalová (na snímku), která se 
pyšní úžasnou bilancí pěti zlatých, čtyř 
stříbrných a  čtyř bronzových medai-
lí. Zároveň s  velkým náskokem vede 
i  celkové pořadí SP. Vrcholem sezony 
bude pro biatlonisty mistrovství světa 
v Norsku od 3. do 13. března 2016.

ÚSTŘEDNÍ AUTOMOTOKLUB 
Skvělého úspěchu dosáhl v lednovém 
závodě Africa Eco Race 2016, který 
kopíruje legendární Rallye Dakar po 
jejím přesunutí do Jižní Ameriky, pilot 
závodní Tatry Tomáš Tomeček s  navi-
gátorem Ladislavem Lálou. V maraton-
ském závodě z  Francie do Senegalu 
získala česká posádka stříbrný pohár 
za umístění na druhém místě. Češi ne-
stačili jen na ruskou posádku a důstoj-
ně tak oslavili 30. výročí prvního startu 
legendární Tatry na Rallye Dakar.

Podrobnosti z jednotlivých akcí nalezne-
te na www.dh.cz a www.sporty-cz.cz.

Autoři fotografi í SH ČMS: Fire TV, Ja-
kub Dušek, Jarmila Rajšlová, Jaroslava 
Čečrdlová, Jana Forbelská 

Dorostenecká reprezentace 
úspěšně rozšiřuje své řady
Příprava dorosteneckých re-
prezentací v  požárním sportu 
je v  plném proudu. Na její prů-
běh a další zajímavosti jsme se 
zeptali trenérky družstev do-
rostenek Dany Michailidisové 
a  trenéra družstev dorostenců 
Radima Juřeny.

Kdy se uskutečnil výběr druž-
stva reprezentace pro rok 2016?

DM: Výběr reprezentačního druž-
stva dorostenek pro rok 2016 pro-
běhl ve dnech 10. až 11. října 2015 
v  Pardubicích a  v  Ostravě. Bylo 
přihlášeno kolem padesáti děvčat. 
Tedy méně než loni, což bylo dáno 
stanovením limitů pro přihlášení. 
Samotný výběr se skládal z  fyzic-
kých a rychlostních testů, poté ná-
sledovala technika na překážkách 
a cvičné věži.

RJ: Ve stejný čas proběhl i  nábor 
dorostenců, rovněž v  Ostravě-

-Porubě a  Pardubicích. Výběr se 
uskutečnil na základě dovedností 
ve výstupu na věž, na stometrové 
dráze s  překážkami, podle rych-
losti na úseku 100 m a  podle fy-
zických testů. V nejstarší kategorii 
jsme určili podmínku, že adepti 
musí mít zaběhnutý čas na 100 m 
s překážkami pod 17 vteřin a musí 
už mít nějaké zkušenosti s  výstu-
pem na věž.

Kolik zájemců se probojovalo 
do širšího výběru reprezentace?
 
DM: Do širšího výběru se probo-
jovalo celkem 23 děvčat, sedm ve 
starší a  střední kategorii a  devět 
v  kategorii mladší.  Poté některé 
dívky odstoupily, takže v  koneč-
ném součtu jich máme dvacet. 

RJ: V  kategorii chlapců nyní evi-
dujeme 25 členů.

Jak bude nyní probíhat příprava 
reprezentačního družstva?

DM: Příprava širšího výběru pro-
bíhá hlavně v  domácích podmín-

kách podle tréninkových plánů, 
přičemž jednou měsíčně se koná 
společné soustředění. Pracujeme 
převážně na fyzické zdatnosti, dy-
namice a rychlosti běhu a na zdo-
konalení techniky. Na jaře začne-
me i s kolektivními disciplínami.

RJ: Nyní bude probíhat příprava 
formou soustředění zhruba ve tří-
týdenních intervalech. V  květnu 
a  červnu soustředění nebudou, 
protože kluci mají povinnosti ve 
svých sborech v  podobě účasti na 
postupových závodech. Trénovat 
budeme v  Pardubicích, Ostravě, 
Moravské Třebové a  také v  Polsku. 
Kluci mají vyčleněny i  „povinné“, 
pro nás trenéry kontrolní závody, 
na něž budeme brát velký zřetel 
při zužování reprezentace na ko-
nečných devět statečných, kteří by 
se měli poprat o dobrý výsledek na 
srpnovém mistrovství světa v Koreji.

Plánujete nějaké změny v  pří-
pravě s  ohledem na zkušenosti 
z předešlých období?

DM: Snažíme se, aby děvčata 
v  zimní přípravě zlepšila svou fy-
zičku. U  kolektivních disciplín se 
teprve začnou rozdělovat posty. 
U  dorostu je štafeta a  především 
požární útok živý organismus, kte-
rý se neustále mění podle změny 
v  kategoriích. Tak uvidíme, jak se 
s tím poperou.

RJ: Jelikož jsme v  minulém roce 
z  mistrovství světa v  Grodnu při-
vezli zlato, jsme přesvědčeni, že 
jdeme správnou cestou. Drobné 
změny budou hlavně v  nácviku 
požárního útoku.

Již XXVII. ročník halové pohá-
rové soutěže mladých hasičů 
a XXV. ročník neofi ciálního mis-
trovství Čech, Moravy, Slezska 
a  Slovenska se uskutečnil v  so-
botu 27.  února v  Městské spor-
tovní hale v  Havířově. Na akci 
přijelo 550 dětí rozdělených 
celkem do 68 družstev mladších 
a starších. 

Takové počty jsou pro každého 
pořadatele výzvou a  pořádající 
Sbor dobrovolných hasičů Haví-
řov město ji zvládl výborně. Zá-
vodníci zastupovali mládežnické 
kolektivy z Česka, Slovenska a Pol-
ska a soutěžili se ve třech disciplí-
nách – uzlové štafetě, štafetě dvo-
jic a štafetě na 4x40 metrů.

V  uzlové štafetě nastoupili závod-
níci na startovní čáru a vylosovali 
si jednotlivě uzly. Pořadí vázání 
uzlů bylo předem dáno − tesařský 
uzel, zkracovačka, lodní uzel, zá-
chranný uzel, úvaz na proudnici. 
Na pokyn startéra vyběhl první 
soutěžící, provedl uvázání uzlu, 

vrátil se zpět a  vyběhl další. Tak-
to odběhlo všech pět soutěžících. 
Čas se měřil od signálu startéra 
až do zastavení času posledním 
soutěžícím. Za každé předčasné 
vyběhnutí bylo družstvo penalizo-
váno patnácti trestnými sekunda-
mi a stejně tak byl hodnocen také 
každý špatně uvázaný uzel. Další 
disciplínou byla štafeta dvojic po-
dle hry Plamen a štafeta 4x40 me-

trů, která je zkrácenou verzí štafe-
ty 4x60 metrů. 

Vyhodnoceno a  odměněno bylo 
prvních patnáct družstev. V mlad-
ší kategorii zvítězilo družstvo 
z Bludova, druhé místo získala Lu-
kavice a třetí ZŠ Šuňava. Ve starší 
kategorii vybojovalo první místo 
družstvo z Hutiska-Solanec, druhé 
Tisek a třetí Bludov.

ROZHOVOR

Havířovské zápolení mladých hasičů

PŘIPRAVUJEME

SLEDUJEME
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