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1. Kategórie:
Dve - samostatne chlapci a samostatne dievčatá. Súťažia max. traja z každého KMH. Usporiadajúci
DHZ si vyhradzuje právo účasti aj viacerých súťažiacich ak to nebude narúšať časový program.

2. Prihlášky:
Jednotlivci sa prihlasujú v deň súťaže s vyplnenou súpiskou, ktorá sa predkladá spolu so súpiskou
KMH. Súťaže jednotlivcov sa môžu zúčastniť aj jednotlivci neuvedení na súpiske KMH. V prípade
neprihlásenia kolektívu do termínu, nebudú môcť jednotlivci z daného kolektívu súťažiť.

3. Prezentácia:
S  vyplnenou  súpiskou  a  doloženými  preukazmi  tesne  pred  štartom  jednotlivcov.  V  prípade
nepredloženia preukazov, alebo predloženia neplatných preukazov, nebude súťažiaci pripustený na
štart.  Pri úmyselnom pozmeňovaní údajov v súpiske budú všetci  jednotlivci z DHZ vylúčení zo
súťaže.

4. Časový rozpis:

Súťaž jednotlivcov prebieha počas súťaže KMH a ukončí sa spolu so súťažou kolektívov. Súťažiaci
z jedného DHZ musia na disciplínu nastúpiť spolu a plniť ju tesne za sebou. Vyhlásenie výsledkov
bude spolu s kolektívmi mladých hasičov.

5. Plnenie disciplíny:
Samostatná  disciplína,  ktorá  sa  nezapočítava  do  súťaže  KMH.  Vykonanie  disciplíny  je  podľa
platných Pravidiel pre celoštátnu hru PLAMEŇ a týchto pokynov. Súťažiaci musí použiť prilbu a
môže použiť opasok. Na vykonanie disciplíny má jeden pokus. Prenášanie a držanie prúdnice v
ústach je zakázané.  Nadvihnutie  hadíc musí  byť  jednoznačne viditeľné  (v postoji  súťažiaceho).
Súťažiaci  pri  prebehnutí  cieľom musí  držať  prúdnicu  tak,  aby  bolo  jednoznačne  určené,  či  je
správne napojená. Nesmie byť držaná za polospojky, alebo jednou rukou za prúdnicu druhou za
hadicu. Po prebehnutí cieľom položí napojenú prúdnicu na zem.  Ak súťažiaci odpojí prúdnicu od
hadice v cieli  pred kontrolou rozhodcom, považuje sa to za chybné spojenie.  Za každé chybné
vykonanie úkonu je pokus neplatný.

6. Materiálno-technické zabezpečenie:
Časomiera - elektronická. Náradie zabezpečí usporiadateľ. Súťažiaci môže použiť vlastné náradie,
ktoré bude po skončení pokusu kontrolované (hadice dĺžka min. 9,5m, prúdnica dĺžka min. 25cm,
rozdeľovač na troch podperách).

7. Celkové hodnotenie:
Za  vek  súťažiaceho  sa  odpočítavajú  výhodové  body  podľa  tabuľky  na  súpiske.  Pri  rovnosti
výsledného času rozhoduje čas bez výhodových bodov za vek.



8. Zmeny súťaže:
Po rozhodnutí usporiadateľa alebo štábu súťaže, sa môže táto disciplína zrušiť alebo zmeniť počet
súťažiacich, ak by narúšala priebeh súťaže KMH alebo v prípade nepriaznivého počasia.
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