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 STADGAR FÖR FSB:S MÄSTERSKAP I SLANG- OCH PYTSSPRUTESTAFETT, 
KOMPLETTERAD VERSION SOM ANVÄNDS ENBART DÅ ÅBOLANDS 

BRANDKÅRSFÖRBUND ARRANGERAR EGNA TÄVLINGAR. 
 

Brandkårsungdomarnas kombinerade slang- och pytssprutestafett är en lagtävling. 
Varje lag består av 3 ungdomar. 

 

Lagen tävlar i följande klasser: 
klass I under tävlingsåret högst 13 år fyllda 
klass II under tävlingsåret högst 16 år fyllda 
klass III under tävlingsåret högst 18 år fyllda 

 
Tävlingen inleds med slangstafetten. Slangstafettbanan är 30 m lång och på den utplaceras 3 st 

dubbelrullade 39 mm slangar med kopplingarna placerade på rullarna. 
 

Slangrullarnas avstånd från varandra är 10 m. Den första rullen placeras 5 m från startlinjen och den 
sista 5 m från vändpålen. Tävlingen är en stafettlöpning. 

 
Efter startsignalen kopplar den första löparen slangkopplingarna, rundar vändpålen och öppnar 

kopplingarna då han återvänder till startlinjen. Växling sker genom en tydlig klapp i följande löpares 
hand. De övriga deltagarna utför samma uppgift. Under tävlingens gång skall kopplingarna hållas på 

slangrullarna. Nedfälld koppling bör lyftas upp innan den tävlande får fortsätta. Vändpålen får ej 
vidröras. 

 
Då slangstafetten är godkänt utförd fortsätter laget omedelbart med pytssprutestafetten. Med en 

stråle från en pytsspruta fälls 3 st käglor uppställda på ställningar/pålar den första 2 meter, den 
andra 3 meter och den tredje 4 meter från strålförarplatsen. Pytssprutan får inte flyttas under 
utförandet, ej heller får strålföraren vidröra strålförarplatsens främre kant eller föra slangens 

munstycke över samma kant. 
 

Omedelbart efter det, att den sista käglan fallit, flyttas pytssprutan, på order av skiljedomaren, till 
följande strålförarplats. Därifrån fylls ett på 1,5 meters avstånd runt uppställt 5 liters kärl, vilket är 
försett med ett 4 centimeters hål, 5 centimeter från kärlets övre kant, med vatten. Strålföraren får 

inte vidröra strålförarplatsens främre kant eller föra slangens munstycke över samma kant 
 

Efter starten fungerar den första ungdomen som vattenbärare, den andra som pumpare och den 
tredje som strålförare. Pytssprutan skall vara av standardmodell utan tryckutjämningsmöjligheter. 

Slangen på sprutan får vara högst 1,5 meter. Vid starten skall pytssprutan vara tom. Sluttiden avgör 
placeringen i tävlingen. 

 
KOMPLETTERING: Lagets medlemmar bör ha på sig brandkårsungdomarnas släckningsdräkt och 

stövlar. Hjälm och handskar är inte obligatoriska under tävlingsutförande. 
➢ FSB:s ungdomsarbetsutskott 24.3.1993 
➢ ÅBBF:s ungdomsarbetsutskott kompletterade stadgarna 6.10.2015. Ändringarna gäller enbart då 

ÅBBF:s arrangerar egen tävling. Kompletteringen gäller klädseln under tävlingsutförande. 

 


