Sbor dobrovolných hasičů Šošůvka
vás zve na

VI. ročník Jarního uzlování
Soutěž je zařazena do okresní ligy mládeže a řídí se
všeobecnými pravidly Okresní ligy mládeže.
Datum konání:

Sobota 6.4.2019

Místo konání:

Šošůvka – kulturní dům

Velitel soutěže:

Radim Doležal

Hlavní rozhodčí: Petr Němec
Rozhodčí disciplin:
- Uzlová štafeta: Martin Janíček
- Topografie: Tereza Tesařová

Kategorie:

mladší a starší žáci (namátkově bude provedena kontrola
členských průkazů MH)

Časový rozvrh: 8:15 – 8:45 - příjezd a prezentace kolektivů
8:50 – nástup kolektivů, porada vedoucích a rozhodčích
9:00 – zahájení plnění disciplín

Startovní pořadí dle zaregistrování při prezenci.
Disciplíny:
1) Uzlová štafeta – vázání dle CTIF + zkracovačka
Soutěž bude probíhat ve dvou pokusech po sobě jdoucích, s tím, že si závodníci vylosují pokaždé nový
uzel. Po vylosování si závodník stoupne na příslušné místo k uvázání uzlu. Po odstartování akustickým signálem přistoupí první člen hlídky a uváže vylosovaný uzel (ostatní stojí na startovní čáře). Po
uvázání odejde zpět na startovní čáru a přistoupí další soutěžící v pořadí. Soutěž končí po uvázání uzlu
posledním soutěžícím a zmáčknutím příslušného stop tlačítka.

Vázání uzlů:


zkracovačka – na stole - v ruce, ostatní uzly na stojanu dle pravidel CTIF, možno natočit
proudnici, lana nachystána pro všechny stejně rozhodčím disciplíny

Hodnocení: měří se čas, 60 trestných vteřin za špatný uzel a dřívější start.

2) Topografie – dle ZPV
Starší – každý člen si vylosuje 5 značek z 25
Mladší – každý člen si vylosuje 3 značky z 15
Každá hlídka zorientuje mapu pomocí buzoly (možnost použít vlastní buzolu).

Hodnocení:
 za nesprávné označení značky - 1 trestný bod
 za špatně zorientovanou mapu – 5 trestných bodů
Celkové hodnocení:
O celkovém pořadí hlídek rozhodne součet bodů dosažených hlídkou ve všech disciplinách. Vítězem se stane hlídka s nejnižším součtem bodů. Počty dosažených bodů
v jednotlivých disciplinách odpovídají dosaženému pořadí. V případě rovnosti bodů,
rozhoduje pořadí v uzlové štafetě.
DO SÁLU KULTURNÍHO DOMU BUDE POVOLEN VSTUP JEN V PŘEZUVKÁCH, SE SEBOU SI
VEZMĚTE IGELITOVOU TAŠKU, DO KTERÉ SI ULOŽÍTE SVOJI BĚŽNOU OBUV.

Výstroj družstva: stejnokroj mladého hasiče, jednotné sportovní oblečení
(dlouhý rukáv), pevná sportovní obuv

Materiál k soutěži: zajistí pořadatel
Startovné: 50,- Kč na jednu 5-ti člennou soutěžní hlídku
Přihlášky zasílejte nejpozději do 1.4.2019 na adresy:
Radim Doležal, Šošůvka 212
Petr Němec, Šošůvka 112
Sloup 679 13, Tel. 799 991 471
Sloup 679 13, Tel. 607 906 755
RadimDolezal@seznam.cz
pit.nem@seznam.cz

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO!
NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ZE ŠOŠŮVKY!!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PŘIHLÁŠKA
SDH ………………………… přihlašuje kolektivy na soutěž mladých hasičů konanou v Šošůvce 6.4.2019. V kategorii mladší žáci ….. 5-ti členná hlídka, starší žáci …. 5-ti členná hlídka. Celkový počet účastníku vč. vedoucích ………..

………………………………….
Razítko a podpis

