Sbor dobrovolných hasičů v Šebetově
zve Vaše družstva hasičské mládeže
na 8.ročník soutěže ve Vázání uzlů
Datům konání: sobota 2. dubna 2016 ve 14.00 hod.
Místo konání: Šebetov - kulturní dům
Kategorie: mladší, starší – soutěže se zúčastní pětičlenná hlídka
Časový rozvrh:

prezence od 13,15 do 13,45 hod
zahájení v 14,00 hod

Pořadatel:
SDH Šebetov
Hlavní rozhodčí:
Habala Jiří
Rozhodčí disciplín: vázání uzlů - Karásková Helena
kuželky - Valenta Václav
požární ochrana – Valentová Magda

Soutěžní disciplíny:
1) Vázání uzlů:
Každý soutěžící si na startu vylosuje jeden uzel a stoupne si na příslušné místo. Po
odstartování přistoupí první člen družstva ke stojanu a uváže vylosovaný uzel (ostatní
stojí na startovní čáře) po uvázání odejde na startovní čáru a přistoupí další soutěžící
v pořadí. Vázání uzlů dle požárního útoku CTIF, zkracovačka se váže jako poslední uzel
na stole.
Soutěž končí po uvázání uzle posledním členem družstva a vrácením se na
startovní čáru.
Hodnocení: měří se čas, 60 trestných vteřin za špatný uzel a dřívější start.

2) Požární ochrana:
Každý člen hlídky si vylosuje jednu grafickou značku technických prostředků PO a
přiřadí ji k odpovídajícímu prostředku. Nahlas řekne co to je – hodnotí se pouze správné
přiřazení k danému prostředku ne jeho slovní pojmenování. Každý člen hlídky si
vylosuje 1 obrázek a ústně k němu určí jeden vhodný a jeden nevhodný hasební
prostředek (je možno použít pouze prostředky určené tabulkou). Prostředky užité jiným
členem družstva se mohou opakovat.
Hodnocení: Za nesprávně určený prostředek PO nebo špatně určený hasební
prostředek přičten 1 trestný bod.

3) Srážení kuželek hadicí:
Každý člen družstva jeden pokus (hadice „C“ 10m)
hadice se rozvinuje (nehází se)
kategorie starší- vzdálenost startovní čáry 4m.
mladší- vzdálenost startovní čáry 3m.
Hodnocení: 1 bod za každou sraženou kuželku.
neplatný pokus přešlap, trhnutí hadicí zpět.

Celkové pořadí družstev.
Sčítají se pořadí z každé disciplíny, Vyhrává nejnižší součet. V případě shodnosti rozhoduje
lepší umístění v disciplíně v pořadí: 1) Uzly 2) PO 3) Kuželky

Materiál: zajistí pořadatel
Oděv:
podle směrnic
Startovné: 50,-Kč za jednu soutěžní hlídku
Občerstvení bude zajištěno
Vedoucí jednotlivých družstev odpovídají za řádné pojištění soutěžících.
Pořadatel neručí za škody způsobené na odložených věcech.

Kontakt: Jiří Habala tel. 724 089 325
email: sdh.sebetov@seznam.cz
Přihlášky volejte nebo pište nejpozději do 30. března 2016

