
DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR 
LÁB organizuje II. ročník súťaže 

jednotlivcov 
Železný hasič – „Lábsky pajšl" 

 

DHZ Láb Vás pozýva na súťaž Železný hasič – „Lábsky pajšl", ktorá sa uskutoční dňa 
27.8.2016 o 14:30 hod. v Lábe na futbalovom ihrisku ŠK Láb. Jedná sa o II. ročník 
súťaže jednotlivcov v zásahovej výstroji, pri ktorej sa preverí zručnosť, ale aj fyzická 
pripravenosť každého súťažiaceho. Na podujatí je vítaný každý, kto sa chce zabaviť a 
preveriť si svoju pripravenosť zasahovať v náročných podmienkach. Súťaž je 
organizovaná najmä pre členov dobrovoľných hasičských zborov, ale prihlásiť sa môžu 
aj kolegyne a kolegovia z akejkoľvek organizácie, ktorá sa venuje obdobnej činnosti. 
Počet účastníkov je limitovaný, prosím záujem o účasť hláste osobne alebo e-mailom 
na hasici.lab@gmail.com. 
  

Na trati zloženej zo 4 úsekov po 40 m je potrebné splniť všetky disciplíny. 

Úsek 
Disciplína 

ŠTART 

I. 
1. 

rozvinutie hadice C, spojenie s hydrantovým nástavcom 
a prúdnicou 

2. premiestnenie bandasiek s vodou 

II. 
3. prekonanie tunelu 

4. zvinutie hadice a uloženie do boxu 

III. 
5. 

výstup na plošinu po rebríku, použitie prostriedkov osobného 
zabezpečenia proti pádu (zaistenie), vytiahnutie bremena na 
plošinu, odistenie a zostúpenie z plošiny po rebríku (predpísaným 
spôsobom - tvárou k rebríku a bez zoskakovania) 

6. presun bremena 

IV. 

7. rezanie dreva ručnou pílou 

8. prestup cez zúžený priestor 

CIEĽ 
 

Výstroj: 
- zásahový oblek s vložkou proti sálavému teplu,  
- zásahová obuv,  
- hasičské rukavice,  
- hasičská prilba,  
- hasičský opasok so záchytným lanom* 
- izolačný dýchací prístrojom S7 (bez použitia masky, len ako závažie).* 

*poskytne organizátor súťaže 

 

UPOZORNENIE:  

Plnenie disciplín v hasičskej zásahovej výstroji predstavuje zvýšenú fyzickú záťaž 
a riziko rôznych poranení. Každý, kto sa súťaže zúčastní, berie na vedomie, že súťaž 
je dobrovoľná a na vlastné riziko zúčastneného, ktorý musí byť v dobrej zdravotnej 
a fyzickej kondícii. Odporúčame prispôsobiť tempo svojej kondícii a v prípade 
akýchkoľvek komplikácií včas požiadať o pomoc, alebo kedykoľvek zo súťaže 
odstúpiť.  
 

Výbor DHZ Láb 
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