
POZVÁNKA  A  ORGANIZAČNÍ  ZABEZPEČENÍ  SOUTĚŽE  

 

Sbor dobrovolných hasičů Jabloňany  Vás zve na  
 

V. ročník soutěže kolektivů mladých hasičů  

II. ročník soutěže dorostu jednotlivců   

 

 

JABLOŇANSKÁ FÁBERKA 2017 
 

 

Soutěž se koná 1. října  2017  ve Sportovním areálu  Jabloňany  
(horní část obce v blízkosti hřiště na malou kopanou – odkaz na mapu v závěru OZ) 

 
 

 

Soutěž kolektivů mládeže v kategorii  mladší a starší žáci  

Soutěž mládeže v kategorii  dorost – jednotlivci  
Soutěže jsou zařazeny  do Okresní ligy mládeže  Blansko .  

 

 

 

Příjezd kolektivů a prezence:    8:10 –  8:40  

Porada rozhodčích a pomocníků:   8:25  

Nástup soutěžících a porada vedoucích :  9:00  

Zahájení plnění ZPV :     9:20  

Prezence dorostu:      11:15 – 11:45 

Nástup dorostu, porada ,  zahájení plnění ZPV :  předpoklad nástupu a porady v cca 12:00 

Zahájení plnění ZPV dorostu:  po ukončení starších, mladších žáků (čas bude upřesněn dopoledne 

dle počtu žáků a zveřejněn na FB hasicijablonany :   https://www.facebook.com/hasicijablonany/ 

 

 

Pořadatel:     SDH JABLOŇANY  

Velitel  soutěže:    Petr Machač (SDH Jabloňany)  

Hl. rozhodčí ,  ZPV:  Martin Janíček  (SDH Bořitov)  

 

 

Soutěž se řídí  (dle směrnic hry Plamen):  

 

 

Závod  požární všestrannosti kolektivů mládeže   
Trať pro kategorii  mladší cca 2 km, pro kategorii  starší cca 3 km, trať je 

vedena převážně lesními  a polními cestami a částečně přes místní 

komunikaci.  

  Obě kategorie budou plnit  následující disciplíny:  

-  Střelba ze vzduchovky  (kovové střelničky  SDH Velké Opatovice, mezera 

mezi terčíky 7 cm!)  

-  Překonání překážky po vodorovném laně  

-  Základy topografie  (možno použit vlastní buzolu) 

-  Uzlování  

-  Základy první pomoci  

-  Požární ochrana (značka technického prostředku se přiloží k fotografii 

technického prostředku) 

https://www.facebook.com/hasicijablonany/


 

Závod  požární všestrannosti dorostu - jednotlivci   
Trať pro kategorii  dorostenky i dorostenci cca 4  km, trať je vedena převážně 

lesními  a polními  cestami a částečně přes místní  komunikaci.  

  Obě kategorie budou plnit  následující disciplíny:  

-  Střelba ze vzduchovky  (kovové střelničky  SDH Velké Opatovice, mezera 

mezi terčíky 7 cm!)  

-  Šplh  

-  Přeskok přes vodní příkop  (vodní příkop znázorněn) 

-  Optická signalizace  

-  Přesun podle azimutu  (tři azimuty) 

-  Základy první pomoci  (druhy zranění pro ročník 2017/2018)  

-  Určování PHP a věcných prostředků PO  

-   

Výstroj soutěžících:  
-  stejnokroj mladého hasiče, jednotné sportovní oblečení splňující 

podmínky pro soutěž hry PLAMEN, sportovní obuv   
 

Vedoucí družstva odpovídá za řádné pojištění jednotlivých soutěžících  
 

Startovné:   50,- Kč / přihlášená hlídka 

   30,- Kč / přihlášený jednotlivec  
 

Startovní pořadí:  
Bude určeno  dle příjezdu  a pořadatele :  

1.  starší  žáci  -  budou upřednostněni starší žáci soutěžící  následně 

v kategorii dorost  

2.  mladší žáci  

3.  dorost  
 

Pro přítomné připraveno kryté posezení ve stanech  
 

Občerstvení zajištěno po celou dobu soutěže  
 

Na Vaši účast se těší Hasiči  Jabloňany  
 

Přihlášky zasílejte do 25. září  2017 

email.:  machacpetr@seznam.cz     Petr Machač ,  mob.:  773 787 584 

 

 

Pořadatel si  vyhrazuje p rávo odmítnout družstva  přihlášená  po překročení  

kapacitních možností  soutěže a po termínu pro přihlášení .  

 

Protesty:  Družstvo při podání protestu , odevzdá rozhodčímu kauci ve 

výši 500,-Kč. Tato kauce v případě neuznání protestu pr opadá ve prospěch 

pořadatele. V opačném případě bude  vrácena družstvu (jejímu vedoucímu) .  

Podání protestu pouze písemně .  

…………………………………………………………………………………………  

 

 

mailto:machacpetr@seznam.cz


Místo konání GPS: 49°27'47.997"N, 16°36'36.774"E  

Link na mapu: https://mapy.cz/letecka?vlastni-

body&x=16.6099776&y=49.4628370&z=16&ut=Jablo%C5%88ansk%C3%A1%20F%C3%A1berka%202014%20(prezence)&ut=Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%AD%20parkovi%C5%A

1t%C4%9B%20pro%20OA%20(za%C4%8D%C3%A1tek)(po%20prav%C3%A9%20stran%C4%9B%20sm%C4%9Brem%20dol%C5%AF)&ut=Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%AD%20

parkovi%C5%A1t%C4%9B%20pro%20OA%20(konec)&ut=Parkovi%C5%A1t%C4%9B%20hasi%C4%8Dsk%C3%A1%20technika%20a%20OA&ut=Prkovi%C5%A1t%C4%9B%20B

US%2C%20(nebo%20u%20%C5%A1koly)&uc=9mMn6xUUADIqgYYgXPMsfizfiUfVBg3b&ud=Jablo%C5%88a&ud=49%C2%B027'52.219%22N%2C%2016%C2%B036'34.626%22

E&ud=49%C2%B027'52.195%22N%2C%2016%C2%B036'43.369%22E&ud=49%C2%B027'49.011%22N%2C%2016%C2%B036'37.180%22E&ud=49%C2%B027'54.810%22N%2C%

2016%C2%B036'25.448%22E 

 

 

 

Přihláška do soutěže  

„JABLOŇANSKÁ FÁBERKA  2017“  

1.10.2017 

 

SDH  ………………………………………   přihlašujeme:  

  MLADŠÍ ŽÁCI   počet hlídek  …………………..  

  STARŠÍ ŽÁCI   počet hlídek  …………………..  

  Dorostenky mladší  počet jednotliv.  …………………..  

  Dorostenky střední  počet jednotliv.  …………………..  

  Dorostenky starší   počet jednotliv.  …………………..  

  

  Dorostenci mladší   počet jednotliv.  …………………..  

  Dorostenci střední  počet jednotliv.  …………………..  

  Dorostenci starší   počet jednotliv.  …………………..  

Celkem soutěžící /  vedoucí, doprovod   ……………… /………….  

DATUM:    PODPIS A RAZÍTKO  

 

 

 

https://mapy.cz/letecka?vlastni-body&x=16.6099776&y=49.4628370&z=16&ut=Jablo%C5%88ansk%C3%A1%20F%C3%A1berka%202014%20(prezence)&ut=Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%AD%20parkovi%C5%A1t%C4%9B%20pro%20OA%20(za%C4%8D%C3%A1tek)(po%20prav%C3%A9%20stran%C4%9B%20sm%C4%9Brem%20dol%C5%AF)&ut=Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%AD%20parkovi%C5%A1t%C4%9B%20pro%20OA%20(konec)&ut=Parkovi%C5%A1t%C4%9B%20hasi%C4%8Dsk%C3%A1%20technika%20a%20OA&ut=Prkovi%C5%A1t%C4%9B%20BUS%2C%20(nebo%20u%20%C5%A1koly)&uc=9mMn6xUUADIqgYYgXPMsfizfiUfVBg3b&ud=Jablo%C5%88a&ud=49%C2%B027'52.219%22N%2C%2016%C2%B036'34.626%22E&ud=49%C2%B027'52.195%22N%2C%2016%C2%B036'43.369%22E&ud=49%C2%B027'49.011%22N%2C%2016%C2%B036'37.180%22E&ud=49%C2%B027'54.810%22N%2C%2016%C2%B036'25.448%22E
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