Sbor dobrovolných hasičů Darkovice

P
Pozvánka
naa soutěž mladších a starších žáků
která
terá se bude konat 10. prosince 2017 v kulturním domě
(GPS: 49°56'20.769"N, 18°13'27.315"E)

Program
8:50 hod.
9:00 hod.

porada vedoucích
zahájení soutěže

Výstroj
sportovní oděv (dlouhé nohavice a rukávy), přilba,
sportovní obuv s bílou podrážkou (platí i pro vedoucí a osoby na umělém povrchu)
Disciplíny
• Uzlová štafeta
• Štafeta special mix
Nářadí
nářadí a materiál potřebný ke
k štafetám dodá pořadatel,
popř. lze použít i vlastní – proudnice C52 bez uzávěru, přechod B-C
C, rozdělovač,
2x hadice C52 (10m) od hydrantu a od rozdělovače
Dodatečné informace
Startovné družstva je 50 Kč (lze sestavit dvě různé 5-ti
ti členné štafety).
štafety
Umělý
mělý povrch, prosíme o dodržení předepsané obuvi.
obuvi
Překonání překážek a vázání uzlů je dle hry Plamen a platných dodatků.
dodatků
Soutěž je zahrnuta do Hlučínské ligy mládeže 17/18.
Soutěž není připojištěna,
připojištěna na vlastní nebezpečí.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel.
V případě nepříznivého počasí a nesjízdnosti
n
silnic se soutěž nebude konat, je
možné, že bude doplněn náhradní termín.
Kontakt
• Václav Koterec tel.: 728 298 262, Martin Hruška tel.: 724 282 620
• www.sdh-darkovice.cz,
darkovice.cz, info@sdh-darkovice.cz
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Uzlová štafeta
Podmínky
Disciplinu plní 5 členné družstvo.
Čas bude měřen digitálními stopkami.
Vázání jednotlivých uzlů je dle hry Plamen a platných dodatků.
Provedení disciplíny
Soutěžící po odstartování proběhne po lavičce, následně proběhne tunelem
a na konci dráhy uváže vylosovaný uzel. Poté uzel odloží a vrátí se zpět (mimo
překážky) do prostoru startu/cíle a po překročení start/cíl čáry vybíhá další závodník.
Štafeta bude ukončena po doběhnutí posledního závodníka do cíle.
Hodnocení
Za nepřekonání překážek ......................................................................................10 tb.
Za nesprávně uvázaný uzel (každý případ) ............................................................20 tb.
Za nesportovní chování ................................................... nebude družstvo hodnoceno
Ostatní prohřešky (výše nespecifikované) ................................................ dle směrnice
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Štafeta special mix
Podmínky
Disciplinu plní 5 členné družstvo – člunkově.
Čas bude měřen elektronickou časomírou.
Překonání jednotlivých překážek je dle hry Plamen a platných dodatků.
Jako štafeta slouží proudnice C52 bez uzávěru (ne štafetová proudnice).
Popis trati a provedení disciplíny
1. dráha
Závodník překoná žebříkovou stěnu, na levé straně žebříkové stěny (ve směru běhu)
je položená proudnice C52, tu uchopí a závodníci si jí předávají až do cíle. Následně
přenese PHP práškový a odloží jej na dřevěnou podložku.
2. dráha
Závodník po převzetí štafety překoná lehkoatletickou překážku, pak uchopí hadici C52
(15 m) s nosičem a odloží jí na dřevěnou podložku.
3. dráha
Závodník po převzetí štafety překoná stojan s laťkou, poté spojí dvě půl spojky
hadice C52.
4. dráha
Závodník po převzetí štafety uchopí hadici C52 (10m), za hydrantovým nástavcem jí
rozvine, zapojí hadici na hydrantový nástavec a druhý konec hadice zapojí na
proudnici. Doběhne k čáře odpojení, za ní odpojí proudnici a odloží na zem půl spojku
hadice C.
5. dráha
Závodník po převzetí štafety uchopí svinutou hadici C52 (10m) v kotouči a doběhne
k rozdělovači. Zde napojí hadici a proudnici a proběhne cílem.
Hodnocení
Nesprávné překonání překážek .............................................................................10 tb.
Vyšlápnutí z dráhy ................................................................................................ 10.tb.
Nesprávné zapojení spojek....................................................................................10 tb.
Nesprávné odložení PHP a svinuté hadice s nosičem ...........................................10 tb.
Rozpojení proudnice a hadice před čárou odpojení .............................................10 tb.
Nesprávné odložení (odhození) koncovky ............................................................10 tb.
Špatná předávka štafety ........................................................................................10 tb.
Není-li viditelné spojení hadice a proudnice před odpojením a při proběhnutí cílem
...............................................................................................................................10 tb.
Nebyla-li proudnice řádně přenesena přes cíl (např. vypadne-li soutěžící-mu
proudnice z ruky těsně před cílem a proběhne cílem bez ní) ...............................30 tb.
Za nesportovní chování ................................................... nebude družstvo hodnoceno
Ostatní prohřešky (výše nespecifikované) ................................................ dle směrnice
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