Propozice
Místo a datum konání: ZŠ Mládežnická, Mládežnická 536, 541 02 Trutnov. Velká tělocvična. 19.
ledna 2019.
Čas: prezentace od 9:00 – 9:30, zahájení soutěže 10:00.
Kategorie: přípravka, mladší a starší, 5-ti členná družstva.
Startovné: 50 Kč
Přihlášení: Přihlášky posílejte elektronicky na emailovou adresu PPazderka@seznam.cz nebo
telefonicky 605 319 358 pan Pazderka Petr. Přihlášky posílejte do 18. ledna 2019.

Soutěžní disciplíny

Uzlovka
Uzle se budou vázat: Lodní, tesařský, zkracovačka, úvaz na proudnici, plochá spojka.
Provedení: Každý člen si vylosuje jeden uzel, který bude vázat. Seřadí se vedle sebe na
startovní čáru podle vylosovaných uzlů. Na pokyn startéra vyrazí první člen družstva uváže uzel vrátí
se na startovní čáru a vyrazí druhý člen družstva, tak až po posledního člena. Čas ne měří od pokynu
startéra po doběhnutí cílem 5. člena družstva. Uzle se vážou dle směrnic hry plamen.
Trestné hodnocení:

Předčasně vyběhnutí 15 sekund
Šatně uvázaný nebo neuvázaný uzle 15 sekund
Mluvní v průběhu plnění disciplíny 15 sekund

Požární útok

Závodníci si na povel startéra připraví základnu k provedení požárního útoku. Čas na přípravu
3min. Savicové vedeni je sešroubované, přišroubuje se jen sací koš.
Po připravení základny se soutěžící připraví na startovní čáru. Po povelu startéra vyběhnou,
pospojují hadicové vedení, našroubují koš na savicové vedení a dobíhají do cíle. Hadicové vedení se
pouze spojí a neroztahuje.
Čas se měří od odstartování po doběh posledního soutěžícího do cíle.

Trestné hodnocení:

Předčasné vyběhnutí 15 sekund
Mluvení v průběhu plnění disciplíny 15 sekund
Nespojení půlspojek za každý nespojený spoj 15 sekund
Nenašroubování sacího koše 15 sekund

Značky
Družstvo si stoupne vedle sebe asi 5m od grafických značek, které budou obrázkem dolu. Na
povel startéra vyběhne 1. člen družstva. Vybere si jednu grafickou značku, položí ke skutečnému
nářadí a vrátí se na start, vyběhne 2. clen družstva, provede totéž až po 5. člena družstva.
Čas se měří od pokynu startéra po proběhnutí 5. člena družstva.

Trestné hodnocení:

za předčasné vyběhnutí 15 sekund
za nesprávné určení 15 sekund
za mluvení 15 sekund

