Sbor dobrovolných hasičů Dubňany Vás zve na III. Ročník halové
soutěţe Mladých hasičů

Memoriál Miroslava Hanáka
Kdy: V neděli 25. 3. 2012
Kde: Dubňany, sportcentrum Ţelva, směr Hodonín
Program:
09:30 - příjezd jednotek
09:45 - porada vedoucích
10:00 - nástup druţstev, zahájení soutěţe
Propozice:
Druţstvo:
-Skládá se ze 4 členů+ 1 velitel
-Druţstva mohou být smíšená (chlapci a dívky)
-Startovné za jedno druţstvo činí 100 Kč
-Povrch: zátěţový koberec – vzít vhodnou obuv (soutěţící bez vhodné obuvi se
nebudou moci zúčastnit disciplín)
-Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. 3. 2012 na Email
Radim.Ilcik@seznam.cz
Poštovně na adresu: Radim Ilčík, Na Kopečku 360, Dubňany 696 03,
nebo na tel. Číslo 721 704 704.
-Soutěţ se počítá do celkového hodnocení hry plamen
-Soutěţí se v kategorii mladší ţáci a starší ţáci
-Soutěţí se dle směrnic Hry Plamen s místní úpravou uvedenou u kaţdé disciplíny
-Všichni soutěţící musí mít ochranné přilby
-Všechny 3 disciplíny plní mladší i starší ţáci
-Počet pokusů jednotlivých disciplín bude upřesněn na poradě vedoucích
Disciplíny:
-Štafeta poţárních dvojic
-Štafeta ,,výběr ze štafet‘‘
-Uzlová soutěţ
Výherce 1. místa kategorie starších ţáků získá putovní Křišťálovou přilbu, kterou
přiveze na další ročník soutěţe.
Ostatní první tři místa v kategorii mladší i starší budou ohodnoceny poháry.
Celkové hodnocení se počítá ze všech tří disciplín, v případě rovnosti bodů
rozhoduje umístění v ŠPD a potom z štafety ,,výběr ze štafet‘‘.

Strava:
Stravu zajišťuje Sportcentrum Ţelva. Stravu je moţné si objednat současně
s přihláškou kolektivu za zvýhodněnou cenu. V případě ţe si neobjednáte stravu
současně s přihláškou, máte moţnost koupit jídlo v restauraci za níţe uvedené ceny.
Stravné se uhradí při prezenci, obratem dostane kolektiv odpovídající počet
stravenek.objednávka stravenek je závazná. Na výběr jsou dvě varianty:
Ceny na objednávku:
Sýr v housce (75g):
35Kč
Párek, rohlík, hořčice (kečup) 28Kč

ceny v restauraci bez objednávky:
(prodejní cena v restauraci 40Kč)
(prodejní cena v restauraci 32Kč)

Přihláška:
Tímto závazně přihlašuji SDH………………………………………….. na halovou
soutěţ Memoriál Miroslava Hanáka konanou dne 25. 3. 2012 v počtu:
Mladší
Starší

….. druţstvo/a
….. druţstvo/a

Strava:
Sýr v bulce: ……. porcí
Párek, rohlík, hořčice (kečup) ……. porcí
Dne:………………..

Podpis:……………….

Propozice disciplín:
1, Štafeta požárních dvojic:
-Dle směrnic Hry Plamen+ místní úprava, zkrácení tratě. Viz obr.

2, Štafeta ,,výběr ze štafet‘‘
-První 2 úseky (ţebříková stěna a podběh laťky) podléhají pravidlům dle disciplíny
Štafeta 400m s překáţkami CTIF. V případě nesprávného provedení se k celkovému
času připočítávají trestné body.
-Zbylé 3 úseky (Přenos PHP na podloţku, Bariéra a rozdělovač) podléhají pravidlům
dle štafety 4x60 Hry plamen. V případě nesprávného provedení se pokus hodnotí
jako neplatný.
Výška bariéry bude jednotná 80cm jak pro dívky tak chlapce.
-Všechny úseky jsou zkráceny podle obrázku disciplíny.
Materiál:
Překáţky zajistí pořadatel.
K dispozici bude k zapůjčení štafetová proudnice, hadice a hadicový rozdělovač. Lze
pouţít vlastní.

Provedení:
1. Úsek dráhy- Na pokyn startéra vybíhá 1. Člen druţstva. Překoná ţebříkovou
stěnu, přičemţ musí ruce uchopit alespoň třetí a čtvrtou příčku a nohy šlápnou
na první a druhou příčku. To platí jak pro výstup, tak i pro sestup. Na levém
konci ţebříkové stěny (ve směru běhu) je poloţená štafeta (půlspojka směrem
k ţebříkové stěně), kterou soutěţící zdvihne a po proběhnutí svého úseku ji
předá závodníkovi v úseku č. 2.
2. Soutěţící převezme štafetu a musí podběhnout laťku, aniţ by ji shodil. Shodí-li
laťku, má moţnost znovu tuto laťku usadit a znovu ji překonat.
3. Soutěţící na třetím úseku po převzetí štafety běţí k přenosnému hasicímu
přístroji, který přenese k označenému místu s podloţkou, na kterou ho postaví
a v předávacím území předá štafetu čtvrtému soutěţícímu. Pokud PHP spadl
před předáním štafety, můţe se soutěţící ve třetím úseku vrátit a znovu jej
postavit.
4. Soutěţící na čtvrtém úseku převezme štafetu, běţí k překáţce, překoná ji a po
proběhnutí svého úseku předá štafetu závodníkovi číslo pět.
5. Soutěţící na pátém úseku po převzetí štafety běţí k hadicím, které rozloţí a
spojí libovolným způsobem a v libovolném pořadí (není přesně určeno, který
z úkonů se musí provést první). Jednu spojku připojí k rozdělovači a na
druhou spojku připojí štafetovou proudnici. Při napojování hadice na
rozdělovač nesmí být tento nesen. Spojky musí být spojeny za oba zuby a
v průběhu plnění disciplíny se nesmí rozpojit. S napojenou proudnicí proběhne
cílem tak, ţe viditelně drţí buď proudnici, nebo hadici. K odpojení proudnice
v cílí můţe dojít teprve na pokyn rozhodčího.

3, Uzlová štafeta:
Soutěţí všech 5 soutěţících zaráz, před startem si kaţdý soutěţící vybere kartičku
s uzlem, který bude vázat. Na povel startéra vyběhnou, uchopí libovolným způsobem
hadici v kotouči 2 metry od startu a utíkají s ní za značku 17m.
Za čárou 17 metrů od startu rozhodí kotouč a roztáhnou hadici tak, aby jedna
půlspojka byla před čárou 17 metrů od startu a druhá za čárou 25m od startu. Není
hodnoceno po jaké straně od závodníka má hadice vést. Závodním můţe také udělat
kroky zpět. Po rozhození kotouče můţe závodník chozením pozpátku překročit i
čáru 17m.
Poté utíkají na konec tratě (33m) kde bude přehozeno přes břevno 5 provazů. Kaţdý
soutěţící uváţe uzel ve své dráze.
Správnost uvázání se hodnotí podle pravidel PU CTIF. Váţou se tyto uzly: plochá
spojka, lodní uzel, zkracovačka, úvaz na proudnici, tesařský uzel. Vázání uzlu
provádí kaţdý člen druţstva sám bez cizí pomoci.
Po uvázání se vrací zpět, přeloţí hadici, smotají do kotouče a proběhnou cílem
(START = CÍL). Smotání se provádí dle směrnic Hry plamen. Čas se přestane počítat
poté, co poslední soutěţící proběhne cílem.
Trestné body:
V případě rozpadnutí či rozhození kotouče před čarou 17m a její
neúplné svinutí před dosaţením čáry 17m.

-10 trestných

V Případě nesvinutí hadice.

-10 trestných

Překročení do sousední dráhy oběma nohama.

-10 trestných

Nerozloţení hadice aby se její konce nepřesahovali čáry 17m a 25m. -10 trestných
Nesprávné svinutí hadice (dvojité přeloţení, delší konce neţ
průměr hadice),(za kaţdý případ).

-10 trestných

Špatně uvázaný uzel, pomoc cizí osoby.

-30 trestných

Rozhození hadice před značkou 17m

-10 trestných

Neplatný pokus:
-Pokud nedokončí kterýkoliv člen s kompletní výstrojí a vyzbrojí.
Materiál:
Hadice 10m (minimálně 9,5 m) 5ks
Všechen materiál k provedení disciplíny zajišťuje pořadatel, nelze pouţít vlastní.

