Kolektiv MH Drnovický Dráček pod záštitou SDH Drnovice a obce Drnovice
pořádá soutěž MH v branném závodě

Termín:
Místo:
Začátek:

29.09.2018
Drnovice, náves u KD
prezence 9:00-9:30
start 9:45

Hlavní rozhodčí:
Rozhodčí:
Střelba
P.O.
Uzly
Topo
Zdravověda
Lano

Velitel soutěže:

Opálka J.

SDH Sebranice

Bubeník R.
Vašek V.
Vala M.
Nejezchlebová I.
Ing. Toulová J.
Burger Š.
Sýkorová P.

SDH V. Opatovice
SDH Sebranice
SDH Lysice
SDH Ostrov u Macochy
SDH Borotín
SDH Skalice nad Svitavou
SDH Drnovice

Kategorie
Přípravka – 4 členné hlídky + vedoucí
Mladší + starší – 5 členné hlídky

Startovné
50 Kč – hlídka

Zázemí v KD – občerstvení, toalety
Parkování – náves, koordinují členové JSDHO Drnovice

Trať
- vede v ulicích a po cyklostezkách obce Drnovice
- povrch je převážně betonový, asfaltový
- bezpečnost při křížení s hlavní silnicí zajišťují členové JSDHO Drnovice

Pravidla:
Pro mladší a starší kategorii platí pravidla hry Plamen, disciplína ZPV.

Pro přípravku vychází z pravidel hry Plamen, má však vlastní úpravu:
Trať o délce 1,5 km
P.O.: Děti losují z prvních pěti obrázků, každý jeden obrázek a ústně přesné určí význam obrázku.
Topo: Děti losují z prvních osmi obrázků, každý jeden. Přesně určí význam obrázku.
Uzly: Váže se lodní, tesařský, plochá spojka. Každý soutěžící si sám určí, co chce uvázat, poté uzel
uváže.
Zdravověda: Soutěžící hlídka pomocí nosítek z lidských rukou provede transport 1 osoby na
vyznačené trase.
Lano: Každý soutěžící vydrží pověšen na laně 10 vteřin.
Tresné body: za každý nesplněný úkol obdrží člen hlídky trestný bod, bod rovná se 1minuta.
Trestné minuty budou přičteny k běžeckému času a dají konečný výsledný čas.

Návratka:

Posílejte do 25.9.2018.
Prosíme vedoucí o nahlášení:
- počtu hlídek, hlavně přípravek (z důvodu nachystání balíčků s cenami)
- Vašeho dopr. prostředku, jedná se hlavně o větší vozy (zajištění parkování).
SMSkou na tel. číslo 733 601 656, p. Škrabal D.

EMAILEM na adresu dusan.drnky@seznam.cz

