
                                            

 

Černokostelecký železňák 2020 

 

Černokostelecký dětský železňák 
 

Organizační zabezpečení soutěže 
 
 
 
Termín konání: 11.07.2020 od 10:00 

 
Místo konání: sportovní areál Na Americe 

 
Prezence: 9:00 – 9:30 
 

Komentovaná  
prohlídka tratí: 9:30 – 10:00 

 
Zahájení: 10:00 

 
Pořadatel: SDH Kostelec nad Černými lesy 

 
Účel: ověření fyzické zdatnosti mladých členů sborů 
 dobrovolných hasičů 

 
Soutěž je  
vypsána pro: jednotlivce z kolektivů mladých hasičů 

 
Kategorie: přípravka, mladší žáci, starší žáci, dorostenky, 
  dorostenci  
 
Startovné: 100 Kč na soutěžícího, bude uhrazeno při registraci, 

 v ceně občerstvení (0,5 l vody po ukončení pokusu 
a stravenka na 0,5 l limo a párek v rohlíku) 

 
Výstroj: obuv a oblečení podle pravidel hry Plamen 

 
Výzbroj: zajistí pořadatel 
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Černokostelecký železňák 2020 

Kategorie 

• přípravka PŘ (nar. do 2013) 

• mladší žáci MŽ (nar. 2009–2014) 

• starší žáci SŽ (nar. 2005–2008) 

• dorostenky DKY (nar. 2002–2007) 

• dorostenci DCI (nar. 2002–2007) 

Popis soutěže 

Soutěž se skládá z disciplín, které závodník absolvuje jednu po druhé, v 

pořadí stanoveném pořadatelem předem. Toto pořadí je pro všechny 

startující shodné. 

Plnění jednotlivých disciplín vysvětlí pořadatel před zahájením závodu. 

Disciplíny pro jednotlivé kategorie jsou rozdílné v hmotnosti břemen a 

cílových vzdálenostech. 

Závodník musí být připraven v předepsané výstroji v prostoru startu k 

předstartovní kontrole nejpozději v době odstartování předchozích rozběhů, 

jinak nebude ke startu připuštěn. 

Startuje se na výstřel ze startovní pistole, pokus končí stisknutím tlačítka 

závodníkem v cíli. 

Závod se poběží současně na čtyřech dráhách, každá pro jednu z kategorií 

přípravka, mladší žáci, starší žáci, dorost. 
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Černokostelecký železňák 2020 

Hodnocení 

Každému soutěžícímu se měří dosažený čas pomocí časomíry. Startuje se 

na výstřel startovní pistole. Pokus končí poté, co závodník stiskne tlačítko 

v cíli a zastaví časomíru. Pro případ poruchy se bude měřit čas i pomocí 

stopek. 

Ukončení pokusu 

Pokus standardně končí stisknutím tlačítka v cíli. 

V případě nevolnosti nebo jakýchkoliv náhlých zdravotních potíží ukončí 

pokus sám závodník nebo jeho vedoucí. 

Diskvalifikace závodníka 

Závodník je diskvalifikován v následujících případech: 

• porušení pravidel jednotlivých disciplín 

• odložení či ztráta jakékoliv části výstroje či výzbroje 

• neuposlechnutí pokynů rozhodčího 

• nedodržení vyznačené trasy 

Penalizace závodníka 

V případě, že odložený nesený materiál v závěru tratě přesahuje svými 

rozměry podložku – penalizace 10 sekund. 

V případě, že odložené kanystry přesahují svými rozměry podložku – 

penalizace 10 sekund. 

Protest 

Protesty jsou přípustné jen písemnou formou a musí být předány hlavnímu 

rozhodčímu do 10 minut od ukončení pokusu. Protest podává zásadně 

vedoucí poškozeného závodníka. 

Porucha na výstroji není důvodem k opakování pokusu. 
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Černokostelecký železňák 2020 

Organizace 

Užívání drog, alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek je 

zakázáno. 

Soutěž bude probíhat na hřišti s umělým povrchem, není tedy povoleno 

použít obuv s hřeby – tretry. 

Přihlašování 

Z důvodu prvního ročníku pořádání této soutěže pořadatel omezuje počet 

závodníků na celkový počet 200 závodníků za den. Předpokládaná účast je 

50 účastníků kategorie přípravka, 50 účastníků kategorie mladší žáci, 

50 účastníků kategorie starší žáci, 50 účastníků kategorie dorost. 

Z tohoto důvodu je omezen počet přihlášených osob z jednoho družstva na 5 

účastníků z každé kategorie (dorostenky a dorostenci se v tomto hledisku 

považují za jednu kategorii).  

V případě velkého zájmu účastníků rozhoduje termín zaslání přihlášky. 

Vedoucí družstva ale může přihlásit více účastníků, nadpočetní však budou 

svou přihlášku mít potvrzenou až 8. července dle počtu přihlášených 

v jednotlivých kategoriích.  

 

Přihlášky je možné zasílat nejpozději do 03.07.2020 a to na e-mail 

zeleznak@sdh-kostelecncl.cz 

Originál podepsané přihlášky s razítkem předloží závodník při prezenci. 

Poznámka 

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit časový harmonogram soutěže v případě 

neočekávaných okolností. 

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit pořadí disciplín nebo disciplínu pozměnit. 

https://sdh-kostelecncl.cz/
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Černokostelecký železňák 2020 

Popis tratě – kategorie mladší žáci, starší žáci, dorostenky a 
dorostenci: 

1) Překonání bariéry 

• kategorie mladší žáci bariéru (břevno) 70 x 200 cm 

• kategorie starší žáci bariéru (břevno) 70 x 200 cm 

• kategorie dorostenky bariéru (okno) 200 x 200 cm – prolézt 

• kategorie dorostenci bariéru (okno) 200 x 200 cm – přelézt 

Po překonání bariéry se závodník dovybaví materiálem, který se bude 

nacházet za bariérou (hadice a proudnice) a po zbytek trati tento materiál 

nese. Každá kategorie má svou velikost hadice. 

2) Překonání kladiny 

• kategorie žáci – kladina 4 m 

• kategorie dorost – kladina 8 m 

3) Přenesení kanystrů 

Přenesení kanystrů po stanovené trase, tj. oběhnutí kladiny a následné 

odložení kanystrů na původní pozici. Každá kategorie má svou velikost 

a hmotnost kanystrů. 

4) Převalení pneumatiky 

Všechny kategorie převalí pneumatiku 3x tam a zpět. Každá kategorie má 

svou velikost pneumatiky. 

5) Hammer box 

Závodník uchopí obouruč palici a provede střídavě 10 úderů do horní a 10 

úderů do dolní konstrukce Hammer boxu. Každá kategorie má svou velikost 

Hammer boxu a palice. 

6) Volný běh 

Závodník oběhne metu na konci své trasy a přibíhá k dalšímu stanovišti. 

https://sdh-kostelecncl.cz/
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Černokostelecký železňák 2020 

7) Smotání hadic a uložení do přepravky 

• kategorie mladší žáci 1x hadice C 10m 

• kategorie starší žáci 1x hadice C 20m 

• kategorie dorostenky 1x hadice B 10m 

• kategorie dorostenci 1x hadice B 20m 

8) Odložení neseného materiálu 

Závodníci odloží nesený materiál, kterým se dovybavili po překonání bariéry 

na původní místo. Odložený materiál nesmí žádnou částí přečnívat přes 

podložku. 

9) Překonání bariéry 

• kategorie mladší žáci bariéru (břevno) 70 x 200 cm 

• kategorie starší žáci bariéru (břevno) 70 x 200 cm 

• kategorie dorostenky bariéru (okno) 200 x 200 cm – prolézt 

• kategorie dorostenci bariéru (okno) 200 x 200 cm – přelézt 

https://sdh-kostelecncl.cz/
https://sdh-kostelecncl.cz/
https://sdh-kostelecncl.cz/
https://sdh-kostelecncl.cz/cernokostelecky-zeleznak/


                                            

 

Černokostelecký železňák 2020 

Popis tratě – kategorie přípravka 

1) Překonání bariéry (břevno) 50 x 80 cm 

2) Překonání kladiny 1,5 m 

3) Přenesení kanystrů 

Přenesení kanystrů po stanovené trase, tj. oběhnutí kladiny a následné 

odložení kanystrů na původní pozici. 

4) Převalení pneumatiky 

Převalení pneumatiky 3x tam a zpět. Kategorie má svou vlastní velikost 

pneumatiky. 

5) Hammer box 

Závodník uchopí obouruč palici a provede střídavě 5 úderů do horní a 5 

úderů do dolní konstrukce Hammer boxu. Kategorie má svou vlastní velikost 

Hammer boxu a palice. 

6) Volný běh 

Závodník oběhne metu na konci své trasy a přibíhá k dalšímu stanovišti. 

7) Přenesení hadice a uložení do přepravky 

8) Překonání bariéry (břevno) 50 x 80 cm 
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