Sbor dobrovolných hasičů Město Touškov

POZVÁNKA
na

Touškovský desetiboj Zdeňka Šandary
Datum konání: sobota 3.3.2018
Začátek soutěže: 9:00 hodin
Místo konání: hasičská zbrojnice Město Touškov a přilehlé okolí
Družstva: 5-ti členná družstva ( přípravka , mladší , starší)

Popis soutěže:
Soutěž je organizována podobně jako branný závod, kdy pětičlenná soutěžní družstva mají za
úkol projít vyznačenou trasu, na které plní stanovené úkoly. Každá z hlídek obdrží kartičku
(list hlídky) pro zaznamenávání výsledků z jednotlivých stanovišť – ztráta této záznamové
karty, znamená diskvalifikaci hlídky. Vítězem se stává družstvo s nejnižším počtem bodů. V
případě stejného počtu bodů rozhoduje umístění na disciplíně VZDUCHOVKA.
Bezpečnostní opatření:
Vedoucí družstev po dobu účasti plně zodpovídají za členy svého družstva! Jedná se
zejména o zajištění kolektivu, který nebude na trase a bude se zdržovat v prostoru hasičské
zbrojnice.S ohledem na bezpečnost družstva v průběhu soutěže, bude mít jeden člen hlídky u
sebe nabitý mobilní telefon.Na kartě pro zaznamenávání výsledků bude uvedeno číslo
hlavního vedoucího soutěže. Zabezpečí se tak případný nepřetržitý kontakt s družstvem a
v opačném případě bude družstvo při nenadálé události schopno si přivolat pomoc. Jiné
použití mobilního telefonu v průběhu soutěže není možné a družstvo by mohlo být
vyloučeno ze soutěže.Případné dotazy na bezpečnostní zajištění soutěže je možné směřovat
k pořadatelům soutěže.

Dojezd družstev bude dle časového rozpisu, družstva přihlašujte nejpozději do 20.2.2018
prostřednictvím vyplněného formuláře na e-mail mladihasicimestotouskov@seznam.cz .
Případné změny možno provést před zahájením soutěže. V přihlášce doplňte: název SDH,
počet hlídek v jednotlivých kategoriích, jména a datumy narození dětí, požadovaná startovní
čísla (dodržujte prosím rozestup 2 hlídek). Pokud Vámi požadované číslo bude již obsazeno,
správce Vám přidělí nejbližší volné číslo (rozhoduje čas doručení přihlášky). Starty budou
provedeny v rozestupu 5 minut.

Časový rozpis dojezdu pošleme emailem nejdéle do 27.2.2018.

U kategorie mladších je povolen doprovod jednoho
vedoucího , u přípravky max. 2 vedoucí !
Kategorie starší absolvuje trať závodu bez doprovodu
dospělé osoby!!!!!!

DISCIPLÍNY:
1.TOPOGRAFIE : Každý člen si vylosuje topografickou značku a určí ji.Kategorie mladší a
starší také zorientují mapu pomocí buzoly,kategorie starších navíc určí azimut na předem
vyznačeném cíli.
TRESTNÉ BODY: Za každou nesprávně určenou značku obdrží hlídka 1 trestný bod (max. 5 trestných
bodů). Za nesprávné zorientování mapy obdrží hlídka 5 trestných bodů, za nesprávné určení azimutu
obdrží hlídka 5 trestných bodů (povolená tolerance při určování azimutu je ± 6 stupňů).

2.ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI: Ve trojici provedou na jednom soutěžícím obvaz zraněného kolena
třícípým šátkem a přenesou jej na vzdálenost 20 m (pomocí stoličky z lidských rukou). Ve dvojici
znehybní jeden soutěžící druhému poraněnou horní končetinu pomocí třícípého šátku a doprovodí jej
(tzv. živou berlou = nezraněnou horní končetinu položí zraněný ošetřovateli okolo krku, ošetřovatel
uchopí zraněného v pase) na určitou vzdálenost 20 m.

Trestné body: Za nesprávné ošetření ve trojici 5 trestných bodů. Při chybném odsunu ve trojici se
hlídka (např. dotek země zraněným, nešetrné zacházení) zatěžuje 3 trestnými body. Za nesprávně
provedené ošetření ve dvojici 5 trestných bodů. Při chybném nebo nedokončeném přesunu
zraněného na určenou vzdálenost 20 m se hlídka zatěžuje 2 trestnými body (celkem max.15 trestných
bodů).

3.UZLE: Každý člen hlídky si vylosuje jeden z těchto uzlů: TESAŘSKÝ, ZKRACOVAČKA, PLOCHÁ
SPOJKA, LODNÍ, ÚVAZ NA PROUDNICI
TRESTNÉ BODY:Za každý nesprávně uvázaný uzel 3 trestné body.

4.URČENÍ VĚCNÝCH PROSTŘEDKŮ : Každý člen hlídky si vylosuje jednu grafickou značku technických
prostředků PO a přiřadí ji k odpovídajícímu prostředku(OBRÁZKU).

TRESTNÉ BODY: Za nesprávné přiřazení grafické značky obdrží hlídka 1 trestný bod (max. 5 trestných
bodů).

5.POZNÁVÁNÍ OHNIŠŤ: Každý člen hlídky si vylosuje obrázek a určí správný název ohniště
(PAGODA,PYRAMIDA,HRANICE,STRÁŽNÍ OHEŇ,KOTLÍKOVÝ ZÁVĚS).
TRESTNÉ BODY: Nesprávné určení typu ohniště 2 trestné body.

6.STŘELBA ZE VZDUCHOVKY: Střílí se v leže na 15 špalíčků o rozměrech 7 × 5 × 2 cm, postavené na
podkladové desce. Špalíčky jsou postaveny 10 cm od sebe, a to ve výšce 30 cm nad zemí.
TRESTNÉ BODY: Za každý nepovalený špalíček obdrží hlídka 1 trestný bod (max.15 trestných bodů). Za
povalený špalíček se považuje ten, který po ukončení střelby nestojí na plošce 5 × 2 cm (pokud se
zásahem pouze pootočí do jiné polohy a zůstane stát na plošce, na kterou byl postaven, není to
hodnoceno jako povalený špalíček).

7.URČENÍ HASICÍCH PROSTŘEDKŮ: Každý člen hlídky si vylosuje 1 obrázek a ústně k němu určí jeden
vhodný a jeden nevhodný hasicí přístroj pro danou skupinu hořlavých látek.
TRESTNÉ BODY: Za každé nevhodné přiřazení hasebního prostředku obdrží hlídka 1 trestný bod.

8.HOD GRANÁTEM: Každý člen hlídky se snaží granátem trefit do vyznačeného místa.
TRESTNÉ BODY: Za každý nezasažený granát 1 trestný bod (max. 5 trestných bodů).

9.URČENÍ ROSTLIN+ZVÍŘAT : Každý člen hlídky si vylosuje a určí 2 rostliny a 2 zvířata.
TRESTNÉ BODY: Nesprávně určená rostlina 1 trestný bod,nesprávně určené zvíře 1 trestný bod.

10.Tajná disciplína

Startovné 20 kč za dítě ( na konci závodu obdrží každé dítě párek v rohlíku ).
Pro bližší informace volejte na tel.číslo: 608 290 651 – Lukáš Kubík

Soutěž není samostatně pojištěna!

Lukáš Kubík

David Trsek

František Ruml

vedoucí mládeže

velitel SDH

starosta SDH

ROSTLINY - kategorie starší + mladší

1

Prvosenka jarní (petrklíč)

2

Smetanka lékařská (pampeliška)

3

Sněženka

4

Jetel

5

Fialka

6

Hluchavka

7

Heřmánek

8

Jitrocel

9

Sasanka

10

Bledule

ZVÍŘATA - kategorie starší + mladší
1

Liška

2

Vlk

3

Kachna divoká

4

Srnec

5

Čáp

6

Datel

7

Ježek

8

Krtek

9

Jelen

10

Labuť

