
 

SDH Veřovice Vás zve na 

 

Termín konání: sobota 24. 2. 2018 

Místo konání: tělocvična ZŠ ve Veřovicích 

Prezentace: 8:30 – 9:00 hod. 

Začátek soutěže: 9:00 hod. 

Disciplíny: uzlová štafeta – družstva (čtyřčlenná)/jednotlivci 

spojování spojek na základně – družstva 

(čtyřčlenná)/jednotlivci 

Kategorie: družstva – mladší, starší 

 jednotlivci – mladší, starší, dorostenci 

Věkové rozdělení: mladší – rok narození 2007 a mladší 

 starší – rok narození 2003 a mladší 

 dorostenci – rok narození 2000 - 2005 

Startovné: 50 Kč/družstvo 

 20 Kč/jednotlivec 

 Pro urychlení a zjednodušení prezence Vás prosím o nezávazné zaslání 

předběžného seznamu účastníků na hasiciverovice@email.cz 

do úterý 20. 2. 2018. 

 Celkový počet startujících je omezen na 20 družstev a 50 jednotlivců. 

Z důvodů konání soutěže v tělocvičně ZŠ Veřovice přezůvky pro děti 

i vedoucí s sebou!!! 

 Kolo štěstí a bohaté občerstvení zajištěno. 

 K účasti na soutěži a zkrácení dlouhé zimní pauzy Vás srdečně zvou 

dobrovolní hasiči z Veřovic. 

 

 Tereza Černochová  František Černoch 
 Vedoucí mladých hasičů  Starosta SDH Veřovice  

mailto:hasiciverovice@email.cz


 

Popis disciplín: 

Uzlová štafeta: 

Družstva: Každé dítě z družstva si vylosuje jeden uzel (plochá spojka, lodní uzel, tesařský 

uzel a úvaz na proudnici). Uzly se budou vázat na stojanu nebo na zemi (úvaz 

na proudnici). Po vylosování budou mít 15 s na přípravu (zkouška uzlu), poté 

se přesunou na startovní čáru vzdálenou 2 m od stojanu. První soutěžící startuje 

na pokyn rozhodčího, po uvázání uzlu se dítě vrací na startovní čáru a vybíhá 

druhé dítě. Měření času se zastavuje po doběhu posledního dítěte z družstva. 

Jednotlivci: Soutěžící váže čtyři uzly (plochá spojka, lodní uzel, tesařský uzel a úvaz 

na proudnici).Na přípravu má 30 s (zkouška uzlu). Startovní čára 2 m 

od stojanu. Start na pokyn rozhodčího, po uvázání posledního uzlu se vrátí zpět 

na startovní čáru – měření času se zastavuje. 

Hodnocení: čas + 30 s za nesprávně uvázaný uzel + 10 s za předčasný start (výběh závodníka 

před tím než se předchozí závodník vrátí na startovní čáru). 

Spojování spojek na základně: 

Družstva: Základna bude připravena jako na požární útok (dle fotografie), jednotně pro 

každé družstvo.Po odstartování družstvo doběhne k základně 2 m od startovní 

čáry, kde každý člen musí zapojit alespoň 1 spojku. Po spojení spojek se vrací 

družstvo zpět na startovní čáru – konec měření času. 

Jednotlivci: Základna bude připravena jako pro družstva. Soutěžící po odstartování musí 

doběhnout k základně a pospojovat všechny spojky na základně. Po zapojení 

poslední spojky se vrací zpět na startovní čáru – konec měření času. 

Hodnocení: čas + 30 s za každou nezapojenou nebo špatně zapojenou spojku (špatně 

zapojená spojka = na jeden zub) 

V kategorii družstev může dítě startovat jen za jedno družstvo a jednu kategorii, i když věkově 

splňuje podmínky startu v obou kategoriích, porušení tohoto pravidla znamená - diskvalifikaci 

obou družstev, za které dítě startovalo! 

Měření času: 

Uzlová štafeta – ruční měření času pomocí stopek. 

Spojování spojek na základně – elektronická časomíra. 

Celkové hodnocení soutěže: 

Družstva: Vyhrává družstvo, které dosáhne nejnižšího času po součtu obou disciplín. 

Jednotlivci: Vyhrává jednotlivec, který dosáhne nejnižšího času po součtu obou disciplín. 

Při startu každého družstva i jednotlivců bude prováděná namátková kontrola průkazek!!! 

 

 



 

Základna: 

 

Směr náběhu 


