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POZVÁNKA  A  ORGANIZAČNÍ  ZABEZPEČENÍ 

 

Sbor dobrovolných hasičů Sychotín zve všechny kolektivy 

mladých hasičů na 7. ročník soutěže, 

 

SYCHOTÍNSKÝ UZLÍK 

 

která se koná dne 14. března 2020 

v Městské sportovní hale v Kunštátě 

 

 Prezence:  do 8:40 

 Začátek soutěže: 9:00  

 Kategorie: mladší, starší (věkové rozdělení dle směrnice hry Plamen), namátkově bude 

prováděna kontrola členských průkazů MH 

 Pořadatel: SDH Sychotín 

 Velitel soutěže: Ing. Aleš Havelka 

 Hl. Rozhodčí: Jakub Opálka – SDH Sebranice 

 Rozhodčí disciplín: Hlídky – Martin Janíček (SDH Bořitov), jednotlivci – bude upřesněno 

Startovné: 50,- Kč za každou hlídku, 10,- Kč za každého jednotlivce (hradí se i za 

soutěžící, kteří jsou členy hlídky)  

 

DISCIPLÍNY: 

Uzlová štafeta 

 pětičlenné hlídky 

 dle požárního útoku CTIF + zkracovačka 

 měření času elektronickou časomírou 

 startování zvukovým signálem (klakson), ukončení stlačením tlačítka posledním členem štafety 

 trestné body:  - 10s za každý špatně provedený uzel 

- 5s za předčasný start 

 závodníka na úvaz na proudnici je možno určit, ostatní uzly si závodníci losují. 

 základní kolo se provádí na 2 pokusy, započítává se lepší čas 

 soutěž bude probíhat na dvou uzlovacích stojanech, stojany se nemění 

 Startovní pořadí dle abecedy názvu SDH (A -> Z) 

 16 nejlepších týmů postupuje do finálového rozstřelu (každé kolo pouze na 1 pokus). V případě, 

že by ve finále startovalo družstvo se zapůjčeným závodníkem z týmu, který startuje proti v 

rozstřelu, je toto na vedoucím nekompletní hlídky, aby si zajistil jiného závodníka. 

 body do OLM budou přiděleny dle výsledku základního kola  
 

Uzlování jednotlivců 

 mohou soutěžit členové hlídek i soutěžící, kteří se neúčastní soutěže hlídek 

 dle požárního útoku CTIF + zkracovačka 

 měření času elektronickou časomírou 

 startování zvukovým signálem (klakson), ukončení stlačením tlačítka po uvázání všech uzlů 

 trestné body:  - 10s za každý špatně provedený uzel 

- 5s za předčasný start 

 základní kolo se provádí na 1 pokus 

 soutěž bude probíhat na dvou uzlovacích stojanech. 

 Startovní pořadí dle abecedy názvu SDH (Z -> A) 
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 16 nejlepších jednotlivců postupuje do finálového rozstřelu 

 

Další informace: 

- vstup do prostor sportovní haly pouze v přezůvkách, soutěžící pevnou halovou sportovní obuv!!! 

- sebou si vezměte igelitovou tašku, do které si uložíte svoji běžnou obuv!!! 

- občerstvení v prostorách sportovní haly 

- parkování:  - dbejte pokynů označených regulátorů dopravy !!! 

  - mapa parkovacích míst - https://mapy.cz/s/kevogolere 

  (1) - parkovací záliv u ZŠ – vedle SH – pouze OA 

  (2) - parkoviště ve dvoře ZŠ – prioritně DA 

  (3) - náměstí Klementa Bochořáka – cca 100m od SH – zejména autobusy 

  (4) - náměstí krále Jiřího – cca 150m od SH 

  (5) - parkoviště u rybníka – cca 50m od SH – pouze OA 

Pozn.: parkovací místo u SH rezervována pro SDH Sychotín 

 

 
 

- výsledky budou k dispozici online v průběhu celé soutěže na Google documents (viz QR code): 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18xcFbFTz3OEkdv_lDUxzWKTl5d-

aUTezNquH8eWsU3E/edit?usp=sharing 

 

 
 

 

!!! ONLINE PŘIHLÁŠKY  DO  11. 3. 2020 20:20  !!! 

https://forms.gle/s8VLbmo2kiM1qPNc9 

https://mapy.cz/s/kevogolere
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18xcFbFTz3OEkdv_lDUxzWKTl5d-aUTezNquH8eWsU3E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18xcFbFTz3OEkdv_lDUxzWKTl5d-aUTezNquH8eWsU3E/edit?usp=sharing
https://forms.gle/s8VLbmo2kiM1qPNc9

