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Dovednostní štafeta: 

 
Popis disciplíny: 

 

Každé družstvo může postavit max. dvě štafety 4 + 1 (4 členi + velitel). Každý člen 

si vylosuje startovní číslo a podle tohoto čísla plní dané úkoly. (tzn. Každé startovní číslo 

má stanoven jeden technický prostředek a jeden uzel). Startovní číslo si vylosuje každý člen štafety 

před startem. Členi hlídky stojí v zástupu podle startovních čísel, velitel je poslední. Po startu každý 

člen hlídky splní daný úkol a vrací se zpět do cíle. Jako poslední vybíhá velitel. Členi hlídky nesmí 

opravovat nesprávně provedený úkol jiného člena hlídky, tuto možnost má pouze velitel, který 

může (ale nemusí) opravit chyby členů hlídky. Pokud velitel neopravuje chyby, tak obíhá metu 

a vrací se do cíle. ** 

 

Závodníci musí mít přilby. Každé družstvo je povinné si přivést vlastní čísla pro označení 

členů družstva. 

Průběh disciplíny a plnění úkolů probíhá dle směrnic Hry Plamen – Požární útok CTIF, 

pokud tyto pravidla nestanoví jinak. 

 

Provedení disciplíny: 

 

Na pokyn startéra vyběhne první dvojice závodníků (číslo 1 a 3), doběhne k odkládací desce 

pro technické prostředky a odloží příslušný technický prostředek na určené místo, potom přejde 

k uzlovému stojanu a uváže daný uzel a vrací se do cíle. 

Po proběhnutí cílem první dvojice, vybíhá druhá dvojice (č. 2 a 4) a provádí své úkoly. 

Po proběhnutí druhé dvojice cílem vybíhá velitel. Pokud neopravuje špatně odložené technické 

prostředky nebo nesprávně uvázané uzle (může třeba jen jeden), tak obíhá metu a vrací se do cíle. 

Po proběhnutí velitele cílem se zastavuje čas. Výsledný čas se skládá z času pokusu a trestných 

bodů za nesprávné provedení úkolu. 

Žádný z členů štafety nesmí provést oběhnutí okolo mety tzv. „úkrokem“. To znamená, že 

při obíhání nesmí mít v žádném okamžiku metu jinde než po pravé ruce. Meta nesmí být shozena 

ani posunuta 

 

Hodnocení: 

 

Základem hodnocení je naměřený čas od signálu startéra do proběhnutí velitele cíle. K tomuto 

se připočítávají trestné sekundy. * 

 

**technické prostředky a uzle jsou z disciplíny „Požární útok CTIF“ - Směrnice hry Plamen 

* nejmenší hodnota součtu času a trestných sekund určuje vítěze disciplíny 

 

Výsledný čas je součet naměřeného času a trestných bodů. 

5 trestných bodů = 5 sekund 

10 trestných bodů = 10 sekund 

30 trestných bodů = 30 sekund 

 

Trestné body: 

 

a) za zapomenuté, ztracené nebo špatně odložené nářadí 

za každý případ 5 tb. 

Špatně odložené nářadí je i technický prostředek, který je správně zařazen na stojanu, ale přesahuje 

prostor, který je pro odložení prostředku určen. U nosiče a hadice se u přesahu hodnotí pouze 

kovová část. Tento prostor je všemi směry (do boku, dopředu, zadní stěna je pevná) definován jako 

vnitřní hrana označení místa pro odložení prostředku. Pokud se technický prostředek vnitřní hrany 

dotýká, nejedná se o chybně odložené nářadí. 
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b) za nesprávné zařazení technického prostředku u stojanu 

za každý případ 10 tb. 

Např. u vyobrazení rozdělovače je odložen sběrač apod. Pokud některý ze soutěžících odloží 

na stojan na místo, které má určeno, nesprávný druh technického prostředku, je to hodnoceno jako 

špatné zařazení technického prostředku. 

 

c) za nesprávně uvázaný uzel 

za každý případ 30 tb.  

Tesařský a lodní uzel musí být uvázán na břevně stojanu, plochá spojka musí být uvázána tak, aby 

spojené lano zůstalo obtočeno kolem břevna stojanu. U vázání úvazu na proudnici musí lano 

v každém okamžiku vázání uzlu zůstat přes břevno – není možno lano stáhnout z břevna, uvázat 

uzel a poté lano přehodit zpět přes břevno. Při hodnocení uvázání uzlu je rozhodující tzv. funkčnost 

uzlu. 

 

d) nesprávná práce 

za každý případ 10 tb. 

Jako nesprávná práce je hodnocena činnost soutěžícího, která není prováděna tak, jak je v této 

směrnici popsána. Výjimku tvoří chyby soutěžících, které podléhají jinému hodnocení. Provedou-

li chyby soutěžící, kteří příslušnou činnost nemají ve své náplni, a tyto jsou odstraněny, hodnotí 

se toto jako nesprávná práce. 

 

e) Neoběhnutí nebo nesprávné oběhnutí mety. 

za každý případ 10 tb. 

 

Situace, kdy kterýkoliv ze soutěžících (včetně velitele) ve snaze zkrátit si běžeckou dráhu metu 

neoběhne nebo jí při obíhání shodí či posune. 

 

f) jestliže po odstartování překročí kterýkoliv závodník startovní čáru i mimo svou předávku, 

za každý případ (předčasný výběh) 

za každý případ 10 tb. 

 

 

Neplatnost pokusu: 

 

- pomůže-li při plnění disciplíny soutěžícímu družstvu jiná (cizí) osoba 

- pokud družstvo disciplínu neprovádí nebo nedokončí se všemi pomůckami a výstrojí, se kterými  

  byla započata 

- pokud soutěžící odmítne plnit daný úkol 
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