Sbor dobrovolných hasičů

Nová Dědina
Vás co nejsrdečněji zve na
10. ročník soutěže mladých hasičů

V uzlovací soutěži
V sobotu 24.11.2018 v 10:00 hodin
na sokolovně v Nové Dědině
Organizační připomínky k soutěži:
Kategorie: pětičlenná družstva mladších a starších žáků,
jednotlivci mladší, starší, dorost, vedoucí MH
Uzlová štafeta: lodní smyčka, tesařský uzel, plochá spojka, zkracovačka, úvaz na proudnici
 Prezentace týmů: 9:00 – 10:00
 Nástup a porada vedoucích 10:00
 Startovné 70 kč / družstvo , 30kč / jednotlivec

 Soutěž je zařazena do Uzlovací ligy zlínského kraje (Ulzk)
 Více na http://ulzk.procomputer.cz/
 Soutěž proběhne dle směrnice HRY PLAMEN a podle pravidel Ulzk
 Strava a občerstvení zajištěno

Těšíme se na Vaši účast

Případné dotazy na tel:
776601625 - Láník Martin
608482673 – Milan Kovařík

www.sdh.novadedina.cz

Pravidla uzlovací soutěže:
Provedení:
Rozložení lan a pořadí uzlů (lodní, tesařský, plochá spojka, zkracovačka, úvaz na proudnici).
Lodní a tesařský uzel se váže na libovolné části hrazdy. Provaz určený pro vázání tesařského uzlu je
jedním koncem uvázán k hrazdě. Úvaz na proudnici se váže na podlaze pomocí lana v sáčku.







družstva: k pokusu nastupuje 5členné družstvo. Závodníci vybíhají postupně a vážou uzle
podle daného pořadí. Poslední soutěží vypíná časomíru.
jednotlivci: soutěžící plní všech 5 po sobě jdoucích uzlů. Po splnění si sám vypíná časomíru.
čas bude měřen elektronicky
provazy k pokusu chystá rozhodčí
půjčování závodníků do družstva: povolen 1 závodník z cizího družstva

Hodnocení:





předčasný výběh – 10 trestných sekund
špatně uvázaný uzel – 15 trestných sekund
do ligy se bude započítávat 6 závodů z 8. To znamená, pokud se závodník, zúčastní všech
8 soutěží, bude se mu započítávat do celkového hodnocení 6 nejlepších dosažených
umístění.
body do pořadí se získávají podle umístění na dané soutěži (1. místo – 1 bod, 2. místo – 2
body, 25. místo – 25 bodů atd.). Družstvo či jednotlivec, který se nezúčastní závodů, dostává
do pořadí plný počet bodů (např. se závodů zúčastnilo 10 družstev/jednotlivců, nezúčastněné
družstvo/jednotlivec dostane 11 bodů).

Ceny za umístění:
Týmy (starší i mladší)
1. Místo – pohár + medaile pro členy týmu
2. Místo – pohár + medaile pro členy týmu
3. Místo – pohár + medaile pro členy týmu
Každý tým obdrží tašku s drobnostmi a sladkostmi
Jednotlivci uzlování (starší a mladší)
1. Místo - pohár
2. Místo - pohár
3. Místo - pohár
4. Místo - pohár
5. Místo – pohár

