
Sbor dobrovolných hasičů Třebonice
pod záštitou 

starosty MČ Prahy 13 
  ing. Davida Vodrážky

pořádá
pro 5 členné družstva přípravky 

 

SOUTĚŽ O POHÁR 
STAROSTY PRAHY 13

Místo konání             -   areál Třebonice

Datum konání           -   8.června 2014
 
10,00  -    10,45 - prezence, předání startovních čísel,porada vedoucích

 10.50 -              - slavnostní nástup

 11,00                  - zahájení soutěže
                            -  vyhlášení výsledků

Přihlášky       -  prostřednictvím  organizace v přiloženém tiskopise
               
         

Přihlášky je nutno posílat  na e-mail do 25.5.2014 
                      
                                 e-mail:martahorakova69@seznam.cz
                                   mobil: 721660539

Přihláška musí obsahovat:    -     jmenný soupis s datem narození soutěžících
- název a adresu vysílající organizace včetně PSČ
- případně číslo telefonu a e-mail na vedoucího

   Občerstvení zajištěno ve stánku na hřišti.

Těšíme se na Vaši účast.
Výbor SDH Třebonice



Propozice soutěže

Kategorie:                  -     neomezený počet 5 členných hlídek přípravky 
                                       3 – 6 let. /ročník narození /2008,2009,2010, 2011/
                                         
Disciplíny: 
- štafetový běh CTIF
-štafeta požárních dvojic
-útok CTIF
-požární útok
-střelba z vodní pistole

Provedení soutěže:    
Každé družstvo bude mít možnost dvou pokusů v disciplíně.
Lepší čas ze  započítá. Vyhrává družstvo s nejnižším součtem bodů.

Technické provedení a materiál:
-disciplíny upravené pro kategorii přípravek
-překážky a materiál dodá pořadatel
 oblečení,přilby dle pravidel hry Plamen        
                                         
Zdravotnická služba: - zajištěna 

Výsledková listina:    -    bude účastníkům na požádání zaslána či bude k dispozici na 
                                         internetu

Prezence                      - při prezenci musí vedoucí předložit průkazy závodníků a písemný    
                                        souhlas rodičů.



Provedení disciplín

Štafetový běh CTIF 5x35m:
1.úsek  lávka CTIF 
2.úsek tunel CTIF
3.úsek bariéra CTIF
4.úsek hadice C 10m v kotouči opatřená nosičem
5.úsek podlez CTIF
Provedení:Závodníci se postaví do svých úseků a po odstartování se štafetovou 
proudnicí provedou štafetu.Předání musí být provedeno vždy do vyznačené 
předávky.Délka jednoho úseku je 35m.

Štafeta požárních dvojic:
Provedení:Dle směrnic Plamene s výjimkou hadice bude použita cvičná 
hadice /tzv.stuha/

Útok CTIF:
přeskok 0,5m
lávka CTIF
technické prostředky
nástřik terčů CTIF
Provedení:Po odstartování písknutím označeného velitele všichni překonají přeskok, 
velitel musí proběhnout všude první a postaví se na označené místo. Po překonání lávky 
se 4 závodníci rozdělí se na dvě strany po dvou dětech na každé straně.Zde přiloží 
technické prostředky vyznačení bude na zemi /v tech.postředcích nebude 
rozdělovač,hadice bude stuha/ a poté nastříkají terče za pomoci pumpování 
vedoucích.Hladina vody bude snížená. /Děti musí samy připojit proudničku D a hadičku 
D na džberovku. Po signalizaci ukončí zvednutím ruky velitel pokus. /Trestné body za 
každé nepřeskočení,chybné přiložení se připočítává k času po 3 sekundách za dítě/

Požární útok:
4xhadice C 10m
2xproudnice CTIF
1x rozdělovač
Provedení:Závodníci startují ze star.čáry 10m od základny,kam doběhnou a pospojují 
materiál.Jeden závodník připojí  dvě půlspojky hadice C na rozdělovač a zůstává na 
základně.Na každé straně jeden závodník připojí proudnici s hadicí a druhý závodník 
spojí půlspojky hadic C do sebe.Poté obě strany společně natáhnou vedení až 
k nástřikové čáře, která bude 18  m od středu základny.Čas pokusu končí zasednutím na 
čáru. /K času se připočítávají 3 trestné sekundy za každý chybně spojený půlspoj. 

Střelba z vodní pistole:
1xvodní pistol
plechovky
Provedení:Každý soutěžící s naplněnou pistolí má možnost vleže  sestřelit plechovky. 
Shozené plechovky se sečtou a vyhrává to družstvo které má nejvíce sestřelených 
plechovek.



Přihláška na Soutěž o pohár starosty ÚMČ Praha 13

…………………………………………………………………………………………..
SDH

přípravka
…………………………………………………………………………………………

Kategorie

Jméno Příjmení Datum narození

Jméno Příjmení Datum narození

Jméno Příjmení Datum narození

Adresa na SDH: 

…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
tel. na vedoucího………………………………………………………

V……………….. dne: ……………..                                                        …….……………….
                                                                                                                        Podpis a razítko


