
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DRNOVICE 

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA 16. ROČNÍK SOUTĚŽE  

 

O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTKY OBCE 

V UZLOVÁNÍ 
 

 

TERMÍN KONÁNÍ:   16. 11. 2019 v 8:00 hod. 

MÍSTO KONÁNÍ:    Školní tělocvična v Drnovicích 

SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNA:  Vázání uzlů – štafeta  

(tesařský, plochá spojka, lodní a úvaz na proudnici) 

KATEGORIE:    přípravka, mladší, starší 

ORGANIZAČNÍ POKYNY:  Soutěží čtyř-členná družstva na čas 

KONTAKTNÍ OSOBA:   Petra Grecová - viz. návratka 

STARTOVNÉ: 50,- Kč za čtyřčlenné družstvo (bude placeno při 

prezenci, platit se budou všechna rezervovaná 

družstva)                                   

 

Každé družstvo má dva kvalifikační pokusy, ve kterých si děti mohou vybrat, kdo jaký uzel bude 

vázat. Nejlepších 16 týmů (dle času) v každé kategorii postupuje do finálových bojů, kde soutěží  

dvě družstva proti sobě vyřazovacím systémem na dva vítězné pokusy. První z kvalifikace proti 

šestnáctému, druhý proti patnáctému... V této části si již starší kategorie losuje uzly. V mladší 

kategorii se uzly losují až mezi čtyřmi nejlepšími týmy (pořadatel si vyhrazuje právo na změnu, zda 

bude mladší kategorie losovat). V kategorii přípravka se uzly nelosují. V kategorii přípravka se váže 

jen lodní a tesařský. Správnost uzlů bude posuzována dle směrnic hry „PLAMEN“. Uzly se váží 

 na vodorovné tyči (podobně jako v útoku CTIF). U úvazu na proudnici musí být kolem půlspojek 

uvázána liščí smyčka a hodnotí se funkčnost uzlu. U všech uzlů po skončení pokusu, (bez 

jakéhokoliv zásahu) musí zůstat kresba jako na obrázku ve směrnicích hry Plamen, pouze  

u tesařského uzlu se budou odpočítávat 3 otočky. Více informací na www.hasicidrnovice.cz nebo 

www.oorm-vyskov.webnode.cz 

 

VSTUP DO PROSTOR TĚLOCVIČNY JE POVOLEN POUZE V ČÍSTÉ SÁLOVÉ OBUVI. 

SÁLOVOU OBUVÍ SE ROZUMÍ TAKOVÁ OBUV, KTERÁ NEZANECHÁVÁ NA 

POVRCHU CVIČEBNÍ PLOCHY ŽÁDNÉ VIDITELNÉ STOPY, ČMOUHY NEBO 

JAKÉKOLIV MECHANICKÉ POŠKOZENÍ. V případě nedodržení předepsané obuvi nebude 

družstvu povolen vstup do tělocvičny. Zároveň upozorňujeme, že v tělocvičně nebudou žádné stoly 

a lavičky. Prosíme tedy vedoucí družstev, aby si pro své děti vzali deky, na které si děti sednou. 

Děkujeme.  

 

 

Pravidla všech disciplín budou upřesněna po příjezdu na poradě vedoucích a rozhodčích. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hasicidrnovice.cz/
http://www.oorm-vyskov.webnode.cz/


ČASOVÝ HARMONOGRAM:   

do 8:00 příjezd soutěžících (přípravka + mladší) a prezentace 

8:15 porada vedoucích 

8:30 zahájení soutěže 

11:00 ukončení kategorie (přípravka + mladší) 

do 11:30 příjezd soutěžících (starších) a prezentace 

11:45 porada vedoucích 

12:00 zahájení soutěže 

14:00 ukončení kategorie (starších) 

předpokládané ukončení 14:30 

 

OBČERSTVENÍ:    Je možno zakoupit v areálu. 

 
Z důvodu hladkého průběhu žádáme o včasný příjezd a o dodržování pokynů organizátorů akce. 

Soutěž je zaměřena na propagaci činnosti mladých hasičů, proto dbejte na ustrojení a chování 

odpovídající významu akce. Každé družstvo bude odměněno. Dle možností a kapacity proběhnou 

doplňkové disciplíny, ve kterých budou odměněna tři nejlepší družstva. Vzhledem k omezené 

kapacitě školní tělocvičny si pořadatel vyhrazuje právo na uzavření startovní listiny po naplnění 

její kapacity. Tato informace bude zveřejněna na stránkách www.hasicidrnovice.cz. 

 

 

Na Vaši účast se těší hasiči z Drnovic. 

 

   Petra Grecová      Ing. Josef Umshaus 

         vedoucí kolektivu MH                      starosta sboru 

 

 

 

---------------------------------------------NÁVRATKA--------------------------------------------------- 

 

Návratku odešlete nejpozději do 7. 11. 2019 

 

Kontaktní osoba:    Petra Grecová 

      petra.grecova@centrum.cz 

      mobil: 721 484 582 

 

Kolektiv MH ze ……………..  potvrzuje účast v soutěži uzlování, která se koná dne 16. 11. 

2019 v Drnovicích (okres Vyškov). 

 

Přijedeme v počtu: …………4 členných družstev přípravky 

          …………4 členných družstev mladších 

         …………4 členných družstev starších  

 

Razítko SDH       Podpis 

                                                                                               

http://www.hasicidrnovice.cz/
mailto:petra.grecova@centrum.cz

