
SUCHOVSKÝ ŠMODRCH
PROPOZICE

Datum konání: 23. 2. 2019
Místo konání: Suchý – sokolovna
Začátek: 15:00 hodin
Kategorie: 

• Družstva – mladší žáci 
• Družstva – starší žáci
• Jednotlivci – mladší žáci
• Jednotlivci – starší žáci

Disciplína: Vázaní uzlů

Provedení disciplíny družstva: 5 členné družstvo se seřadí na startovní čáře. Každý člen si
vylosuje jeden uzel a připraví se na start. Uzly se váží v pořadí: Úvaz na proudnici, Plochá
spojka, Lodní smyčka, Tesařský uzel a Zkracovačka. Po odstartování vyrazí první soutěžící,
uváže uzel a vrátí se na startovní čáru, teprve po té vyráží další soutěžící. Družstvo končí po
proběhnutí posledního soutěžícího přes startovní čáru.

Provedení disciplíny jednotlivci: Soutěžící na povel startéra vyběhne a postupně uváže
uzle  v  pořadí:  Úvaz  na  proudnici,  Plochá  spojka,  Lodní  smyčka,  Tesařský  uzel  a
Zkracovačka. Potom se vrátí na startovní čáru.

Hodnocení disciplín: Měří se čas provedení disciplín. Časomíra se zapíná po povelu ke
startu a zastavuje  se při  překročení  startovní čáry posledním soutěžícím.  Za neuvázaný,
nebo špatně  uvázaný uzel  je  penalizace  30  sekund,  stejně  tak  i  při  předčasném startu
soutěžícího. Vítězí družstvo/jednotlivec s nejkratším časem.

Materiál k provedení disciplín dodá pořadatel.

Pravidla  pro  soutěžní  družstva: Zařazení  soutěžících  do  věkových  kategorií  se  řídí
směrnicí Hry Plamen. To znamená, že za mladší žáky může nastoupit ročník 2008 a mladší
a za starší  žáky ročník  2004 a mladší.  Družstvo mladších žáků nesmí být doplněno ani
jedním členem z kategorie starších. Družstvo starších žáků může být doplněno mladšími.
Pokud má sbor více družstev v dané věkové kategorii, může jeden soutěžící nastoupit za dvě
družstva.  Pokud má sbor pouze jedno družstvo v dané věkové kategorii,  může si  půjčit
jednoho soutěžícího z jiného sboru.
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Pravidla pro jednotlivce: V soutěži jednotlivců každý závodí ve své věkové kategorii, byť
by v družstvech nastoupil za starší. V každé věkové kategorii mohou nastoupit maximálně
4  soutěžící z  jednoho  sboru.  Pro  započítávání  výsledků  do  okrskového  poháru  musí
nastoupit nejméně tři soutěžící.

Započítávání  bodů  do  okrskového  poháru: Soutěž  je  zařazena  do  Poháru  starosty
benešovského okrsku. Bodování se řídí Směrnicí pro organizování soutěží pořádaných pod
záštitou okrsku Benešov, čl. II, odstavec 12 a 13. Do Poháru se započítávají zvlášť výsledky
družstev a zvlášť výsledky jednotlivců.

Závěrečná  ustanovení  a  pokyny: Za  zdravotní  stav  a  pojištění  soutěžících  odpovídá
přihlašující organizace. Všichni soutěžící musí být registrováni v SDH a musí mít zaplacené
členské příspěvky. Soutěžící (nebo jejich vedoucí) budou u sebe mít průkazky.

Prosíme o potvrzení účasti a počtu družstev do 20. 2. 2019 na tel. číslo 736147853 nebo e-
mail velitel@sdhsuch  y  .org  . 

Děkujeme a těšíme se na Vaši hojnou účast.  
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