
UPRESNENIE PLNENIA DISCIPLÍN CTIF
V ZMYSLE VÝKLADU MEDZINÁRODNÝCH PRAVIDIEL CTIF

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upresnenie plnenia disciplín CTIF v zmysle výkladu medzinárodných pravidiel CTIF spracovali                                            
medzinárodní rozhodcovia mládeže:

mladší inšpektor Milan Fidrich
vrchný inšpektor Ján Kulich
starší inšpektor Ing. Peter Wolf

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
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POŽIARNY ÚTOK S PREKÁŽKAMI
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Meranie času

Štart – fotobunka

- 0,5m pred štartovacou čiarou je ďalšia čiara, na ktorej budú pripravení súťa-
žiaci. Ak by tomu tak bolo na štartovacej čiare, mohlo by dôjsť k situácii, keď 
by súťažiaci pri otočení vpravo v bok neúmyselne spus� l časomieru

Cieľ – hríbik 
 
- v cieli ho stláča súťažiaci s číslom 1 - veliteľ

- súťažiaci stlačí hríbik a potom zdvihne ruku
 
- ak súťažiaci stlačí hríbik skôr, ako nastúpi do tvaru posledný súťažiaci v družstve, je to hodnotené ako 
nesprávna práca. Ako nesprávna práca je hodnotená činnosť samotného veliteľa a súčasne všetkých súťa-
žiacich, ktorí budú ešte na dráhe a nebudú mať hotovú svoju prácu
 
- čas pobeží do vtedy, pokiaľ veliteľ hríbik nestlačí



- NIE JE POVOLENÝ NÍZKY ŠTART - súťažiaci musí stáť rovno, nohy môžu byť rozkročené a ruky za chrbtom 

- spojka C na štarte je umiestnená 25 až 30 cm od zeme  

- hadice na štarte musia mať postavenie, ako na obrázku 

- rozstup na štarte medzi pevnou spojkou C a hadicou, tak� ež medzi jednotlivými hadicami nesmie presia-
hnuť šírku hadice 

- ČÍSLO 6 MUSÍ NAJSKÔR VSTÚPIŤ OBIDVOMI NOHAMI DO SÚŤAŽNEJ DRÁHY, až potom môže začať ma-
nipulovať s hadicou. 

- súťažiaci nesmie prekonať prekážky mimo 
zvislého pomysleného predĺženia prekážky

Prekonanie vodnej priekopy Prekonanie vodnej priekopy 
LEN V TEJTO OBLASTILEN V TEJTO OBLASTI

Prekonanie bariery Prekonanie bariery 
LEN V TEJTO OBLASTILEN V TEJTO OBLASTI

SPRÁVNE NESPRÁVNE

Oblasť našľapnu� a - prekonania lávky - 200cmOblasť našľapnu� a - prekonania lávky - 200cm



- pri prekonávaní prekážok pla�  pravidlo 1 súťažiaci = 1 chyba. Ak napríklad číslo 7 šliapne pri vod-
nej priekope na prednú čiaru a zároveň skočí na zadnú čiaru, ide stále o jednu chybu na prekážke

- ak je prekážka chybne prekonaná, môže ju prekonať opätovne

- 15m (spojenie prvej a druhé hadice), 30m (spojenie druhej a tretej hadice), 45 m (spojenie tretej 
a štvrtej hadice), – tolerancie je 1 m pred (14 m, 29 m, 44 m), napr. na rozpojenie nosiča

- penalizácia za pretočenie hadice sa udeľuje iba v prípade, že ide o celé pretočenie (360°)  

SPRÁVNE

NESPRÁVNE

- pred nastriekaním 5l vody do nástrekovej 
steny nesmie súťažiaci šliapnúť na hranicu 
striekania, ani do priestoru za ňou. Ak by po 
dobehnu�  k hranici striekania súťažiacemu 
skĺzli nohy na alebo za hranicu striekania 
kvôli mokrej dráhe, bude táto situácia hod-
notená ako chyba, aj keď z prúdnice ešte 
voda nevystriekla … 10 trestných bodov

- pripravenie ručnej prenosnej striekačky 
musí byť nasledovné: hadica nezavodnená, 
dvojito stočená v držiaku, prúdnica v smere 
behu na veku ručnej prenosnej striekačky

- ak dôjde na ručných prenosných striekač-
kách k prehodeniu strán súťažiacich, bude 
táto situácia hodnotená iba 20 trestnými 
bodmi (za prvú dvojicu, ktorá urobila chy-
bu a stojí na zlej strane)

- veliteľ stojí medzi terčami vo vymedzenom priestore

- keď súťažiaci s číslami 2 a 3 alebo 4 a 5 nenastriekajú terč, dostane každé číslo 10 trestných bodov za 
nesprávnu prácu, teda 20 trestných bodov na jednom terči 



- čiara na odloženia hadicového vedenia: koncovka musí ležať za čiarou

SPRÁVNE NESPRÁVNE

- debna na odloženie nosičov

SPRÁVNE NESPRÁVNE - kovová časť je vonku - NESPRÁVNE

Podložka pod náradie

- technický prostriedok (náradie) môže byť na podložke pripravený ľubovoľne, pripravujú si ho sami                      
súťažiaci, hadica C je s nosičom

- nosič určovaný ako samostatný technický prostriedok musí byť pripravený maximálne na jedno otočenie, 
nesmie byť prevlečený uzáverom viackrát



Stojan na technické prostriedky

- v prípade, že súťažiaci číslo 5 odloží svoj technický prostriedok na okraj stojanu a číslo 4 pri odkladaní 
svojho zatrasie stojanom takou silou, že technický prostriedok čísla 5 spadne, bude táto situácia hodnote-
ná 5 trestnými bodmi

SPRÁVNE NESPRÁVNE

Uzly   

- čísla 6, 8 a 9 viažu uzly cez brvno, číslo 7 ľubovoľne

- tesársky uzol musí mať minimálne 3 otáčky

- plochá spojka musí mať krátke konce na rovnakej strane presne podľa vyobrazenia, bez následnej úpra-
vy

- horná slučka pri úväze na prúdnici nesmie presahovať vzdialenosť 15 cm od konca prúdnice, spodná sluč-
ka nesmie presahovať vzdialenosť 15 cm od polospojky, povraz môže byť s� ahnutý z brvna, vrecko s lanom 
môže byť na ktorejkoľvek strane prúdnice

TESÁRSKY UZOL

LODNÁ SLUČKA

PLOCHÁ SPOJKA

ÚVÄZ NA PRÚDNICI



Akékoľvek zlé postavenie v nástupnej ploche družstva k ohláseniu ukončenia disciplíny (úsek č. 4),
je hodnotené vždy len 10 trestnými bodmi za celé družstvo
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ZOPÁR CHYBNÝCH SITUÁCIÍ:

VELITEĽ MUSÍ PREKONÁVAŤ PREKÁŽKY VŽDY PRVÍ

PRÚDNICA MUSÍ BYŤ NA VEDROVKE POLOŽENA V SMERE BEHU

VELITEĽ STOJÍ MEDZI TERČMI 
VO VYZNAČENOM PRIESTORE

HADICA MUSÍ BYŤ PODVLEČENÁ POD BARIÉROU, 
HADICE MUSIA BYŤ SPOJENÉ NA OBIDVA OZUBY

SMER BEHU



Ďalšie informácie k tra� 
 
- pozor, žiadny súťažiaci sa nesmie vrá� ť do predchádzajúceho úseku (nesprávna práca), mimo súťažiaceho 
č. 6 medzi úsekmi č. 1 a č. 2 k odloženiu hadicového nosiča 
 
- súťažiaci so štartovným číslom 1 môže na štarte stáť pred družstvom alebo pred hadicami

- ak súťažiaci stra�  výstroj alebo výzbroj, (spadne mu prilba, prípadne sa mu vyzuje obuv), musí stratenú 
výstrojnú súčiastku zobrať a na nástupe na ohlásenie konca pokusu ju musí mať pri sebe, aj keď nebude 
mať obuv na nohe alebo prilbu na hlave. Za toto počínanie sa neudeľujú trestné body. Ak však súťažiaci 
výstroj nechá tam, kde ju stra� l, je to hodnotené ako stratené náradie 5 trestnými bodmi

SPRÁVNE POSTAVENIE PRI NÁSTREKU



ŠTAFETOVÝ BEH NA 400 METROV S PREKÁŽKAMI
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- vzhľadom k elektronickej časomiere nie je štart a cieľ v jednom mieste – rozdiel medzi štartom a cieľom 
je aspoň 1 m 

- pred štartovnou čiarou bude ďalšia čiara, z ktorej sa štartuje, aby si súťažiaci nespus� l časomieru skôr, 
ako sa rozbehne

- NA SÚŤAŽNEJ DRÁHE NIE JE MOŽNÉ UMIESTŇOVAŤ ŽIADNE ZNAČKY

- každý súťažiaci stojí počas štartu vo svojom úseku, a to hneď za čiarou, mimo čísla 1 - po odštartovaní 
sa môže ľubovoľne pohybovať vo svojom úseku

- prúdnica môže byť prenášaná ľubovoľne – za opaskom, pod pažou, v ruke, vo vrecku, len prenášanie                   
v ústach je zakázané, nesmie sa tak� ež používať žiadna karabína na opasku 

- nie je možné mať náhradný opasok, môže sa použiť len ten, ktorý je súčasťou odevu

- ak bude mať opasok jeden súťažiaci, musí ho mať celé družstvo

- nie je možné používať rukavice

- v prípade, že by po odštartovaní spadla latka alebo hasiaci prístroj, súťaž sa zastaví a štartuje sa znovu

- odovzdávka musí byť uskutočnená pred zača� m prekonávania prekážky 

- pri odovzdávke na voľných úsekoch rozhoduje poloha tela

- ak prúdnica spadne pri odovzdávke, zodvihne ju preberajúci, ak sa jej už dotkol

- dosky sa na rebríkovej stene musí súťažiaci uchopiť z vrchu, nie je možné uchopenie zospodu 

- ak predsa len súťažiaci uchopí dosku zospodu, môže sa opraviť tým, že ju následne uchopí zhora

- uchopenie a našliapnu� e musí byť viditeľné: uchopenie minimálne 3. a 4. priečky, našliapnu� e zhora 
minimálne na 1. a 2. priečku, nestačí letmý dotyk



- hadica určená k prenášaniu musí mať nosič vede-
ný stredom zvinutej hadice

- v dobe štartu musí byť pripravená na značke 70 m 
v strede dráhy s koncovkami v smere behu

- prenos hadice je ľubovoľný, nie je nutné niesť ha-
dicu za nosič

- hadica nesmie pri odložení žiadnou svojou časťou 
podložku presahovať

- nosič hadice môže podložku presahovať akoukoľ-
vek časťou

- hadica musí na podložke ležať
- pri prekonávaní podlezu si súťažiaci nesmie latku 
držať

- latka sa prekonáva podbehnu� m alebo podle-
zením, nie je možné ju prekonať preskokom

- v prípade, že súťažiaci latku zhodil, musí sa 
súťažiaci číslo 5 vrá� ť, latku položiť na stojan a 
prekonať prekážku znovu v smere behu (nie je 
povolené cúvať)

- nohy nesmú byť mimo prekážku, z čoho vyplý-
va, že nie je možné zdolať prekážku obkročmo 
ani v jej pomyslenom rozšírení

- prekážku je možné prekonať aj skokom znožmo

- ak zhodí súťažiaci prekážku, má možnosť ju 
znovu postaviť a potom ju znovu prekonať v 
smere behu

- pri stavaní prekážky alebo latky na stojan ne-
smie súťažiaci opus� ť dráhu obidvomi nohami 
!!! 



- PHP musí byť pripravený na svojom mieste 
(275 m)

- postavenie PHP na podložku je ľubovoľné, 
ale musí celou svojou základňou stáť na pod-
ložke (tú smie presahovať len gumová hadi-
ca, rukoväť)

- prenos je ľubovoľný – za rukoväť alebo ha-
dicu

- ak spadne PHP pred odovzdávkou medzi 
súťažiaci s číslami 7 a 8, musí ho súťažiaci 
znovu postaviť na podložku

- súťažiaci číslo 8 môže pomôcť číslu 9 stočiť hadice - rozdeľovač musí byť otočený koncovkami v smere 
behu, nesmie sa akokoľvek natáčať

- hadice sa medzi sebou nesmú dotýkať, nesmú sa dotýkať ani rozdeľovača. Maximálna vzdialenosť hadíc 
od sebe i od rozdeľovača je rovná šírke hadice

- hadice aj polospojky hadíc musia byť otočené v smere behu, polospojky sa nesmú dotýkať zeme

- hadice nesmú mať záložky ani takzvané „odmotávky - slonie uši“

- súťažiaci si môže pri zapájaní hadice rozvinúť

- poradie spájania hadíc a pripojenie k rozdeľovaču je ľubovoľné

- prúdnica sa môže zapájať aj za behu

- prúdnicu možno preniesť cez cieľovú 
čiaru ľubovoľným spôsobom – drža-
ním za prúdnicu, hadicu, polospojku 
a to jednou alebo obidvomi rukami. 
Za cieľovou čiarou musí byť prúdnica 
odložená na zem (do 3 – 4 metrov od 
cieľovej čiary)

- v cieli je nutné prúdnicu položiť celú 
za čiaru

- ak súťažiaci zabudne prúdnicu odlo-
žiť, nie je to chyba, rozhodca mu po-
vie, aby ju odložil



TRESTNÉ BODY

- ak súťažiaci hadice vôbec nespojí a ani prúdnicu nenapojí a prebehne cieľom … 30 trestných bodov

- keď prúdnica vypadne súťažiacemu tesne pred cieľom z ruky a on prebehne cieľom bez nej, nie je možná 
oprava úkonu. Pokus je hodnotený ako platný, ale je penalizovaný 20 trestnými bodmi (pred tým to bolo 
hodnotené ako neplatný pokus)

- ak bude všetko viditeľne napojené, ale pri na� ahnu�  v cieli by sa celé hadicové vedenie rozpadlo, bude 
táto situácia penalizovaná 10 trestnými bodmi 

ĎALŠIE INFORMÁCIE

- fotografi e, audio a video záznamy nie sú povolené ako dôkazný materiál

- kopačky a tretry sú zakázané na oboch disciplínach
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