Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Sbor dobrovolných hasičů Blovice
Tyršova ulice
336 01 BLOVICE

Sbor dobrovolných hasičů Blovice si Vás dovoluje pozvat na
XXI. ročník soutěže MH v Blovicích
Datum konání: 10. října 2015
Místo konání: Hasičská zbrojnice
Časový program: 8.30 - 9.00 hod.

prezence,

9.00 hod.

zahájení

Účast v soutěži: Soutěží 5-ti členné hlídky MH zaregistrovaných kolektivů u SHČMS OSH PJ.
Platné průkazy MH předloží vedoucí kolektivu MH při prezenci.
Podmínky startu: Přihlášení hlídek do 7. 10. 2015, a to:
elektronickou poštou na:

skolova@hvp.cz

telefonicky na číslo:

603 886 854

přiloženou přihláškou na adresu: Ivana Školová, Americká 638, 336 01 Blovice
(V případě přihlášení hlídky e-mailem nebo telefonicky je nutno přiloženou přihlášku
se jmenným seznamem hlídek předat při prezenci).
Na přihlášky došlé později nemůže být z organizačních důvodů brán zřetel.
Startovné: Každá 5-ti členná hlídka 100,-Kč
Soutěžní disciplíny: Podle Směrnice hry Plamen - soutěž probíhá v kategorii mladší a starší
1. Požární ochrana - každý člen si vylosuje 1 hořící látku a určí jeden vhodný a jeden nevhodný
hasební prostředek.
2. Uzlová štafeta - 5 základních uzlů.
3. Základy topografie – topografické značky a práce s buzolou.
4. Zdravověda - dle Směrnice hry Plamen.
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5. Určení prostředků - každý člen si vylosuje kartičku s názvem technického prostředku, nebo jiného
předmětu, se kterým přijde do styku v rámci činnosti kroužku MH. Přiloží příslušnou kartičku k
předmětu. Limit 2 minuty.
6. Kuželky - srážení ze vzdálenosti 3 m pomocí hadice C.
7. Štafeta požárních dvojic - dle Směrnice hry Plamen (vlastní přilby s sebou).
8. Střelba ze vzduchovky
Hodnocení soutěže: Každá disciplína bude hodnocena samostatně (z každé disciplíny bude
stanoveno pořadí). Součet pořadí z jednotlivých disciplín pak bude tvořit bodový součet pro
umístění jednotlivých kolektivů.
O celkovém pořadí rozhoduje menší počet součet bodů za umístění, u dvou nebo více soutěžních
hlídek se stejným součtem bodů rozhoduje o celkovém pořadí lepší umístění v disciplíně podle
následujícího pořadí:
1. Štafeta požárních dvojic
2. Uzlová štafeta
3. Kuželky
Upozornění: Vzhledem k prostorovým možnostem hasičské zbrojnice žádáme o omezení počtu
doprovodných osob kolektivů. Parkování vozidel bude umožněno na parkovišti u příjezdové cesty,
nebo na náměstí. V případě nepříznivého počasí bude zahájení soutěže a zázemí pro kolektivy v
Domě dětí a mládeže, kde je pro všechny účastníky soutěže nutné přezutí. Upřesnění případných
dotazů bude provedeno při zahájení soutěže.
Na soutěžních disciplínách budou pracovat hlídky samostatně bez doprovodu vedoucích či jiných
osob.
Po zdařilých předchozích ročnících věříme, že se opětovně zúčastníte i XXI. ročníku.
V Blovicích dne 14. ledna 2015

Za Sbor dobrovolných hasičů
Blovice

Bc. Andrej Červený

Ivana Školová

starosta SDH
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vedoucí mládeže
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