Kolektiv MH při SDH Drnovice
Vás srdečně zve na
VII.ročník soutěže

Drnovický dráček
VI.ročník soutěže

Drnovický uzlík

Soutěž se koná dne 31.3.2018

v KD Drnovice

začátek v 10 hod

Kategorie – hlídky- přípravka(pouze 4členi,max 2011) , mladší , starší
jednotivci – mladší, starší, dorost (15-18let), elita (nad 18let)
Soutěž Dráček- uzlovací štafeta, kategorie Mladší a Starší
uzly dle směrnic Pú CTIF a zkracovačka ZPV
Soutěž přípravka – uzlovací štafeta, uzly 2xlodní,2xplochá spojka
Soutěž Uzlík – uzlují jednotlivci, uzly dle směrnic Pú CTIF a zkracovačka ZPV
Všechny kategorie (kromě přípravky) postupují do superfinále.
Velitel soutěže: Škrabal Dušan
Rozhodčí disciplín: Vala Marek-SDH Lysice

Toulová Jana- SDH Borotín

Soutěž Drnovický dráček je zařazena do OLM Blansko, body dle výsledku zákl.
kola.
Při plnění disciplín nutné přezůvky!!!!!
Návratky posílejte do 27.3.2018
na e-mail dusan.drnky@seznam.cz ,popř. sms tel. 733 601656

Obě soutěže vychází ze směrnic hry Plamen
s těmito úpravami:
Soutěží se na dva pokusy - pozor v superfinále je K.O systém vyřazování
Úvaz na proudnici se nelosuje, vyjímka je superfinále starší kategorie-zde si
losují všichni členové!!!!
Způsob a styl vázání uzlů je libovolný, důležitá je výsledná fáze - ta musí
odpovídat kresbě dle směrnic (obrázku). Rozhodčí nebude žádným způsobem
natáčet a převracet uzel, pouze u tesařského je možnost kontroly počtu otočekpod dohledem vedoucího.
Předčasný start – velitel(hlídky), jednotlivci - možnost 1 opravy, poté NP
člen hlídek – 10 sekund
Špatný uzel - 10 sekund
Superfinále – počet postupujících bude upřesněn na poradě vedoucích,dle
počtu soutěžících..
Stojany kovové, časomíra elektronická, provazy dle směrnic, výsledky online.
Při nedodržení pravidla o přezůvkách nebude povolen start.
Konečný výsledek – pořadí určuje čas lepšího pokusu, pokud dojde k shodným
výsledkům, rozhoduje čas pokusu druhého.
Do bodování OLM se počítají výsledky ze základního kola soutěže Dráček!!!!!!!!

Ceny-

hlídky do 10 místa základní kolo
jednotlivci do 5 místa základní kolo
superfinále do 3 místa- hlídky i jednotlivci
Srdečně zve kolektiv MH a hasiči z Drnovic

