Pozvánka na 48. ročník branného závodu mladých hasičů o
„Pohár Nelsonské katastrofy“ v Oseku
SDH Osek pořádá branný závod o „Pohár Nelsonské katastrofy“.
Trať závodu bude umístěna v okolí pomníku Nelsonské katastrofy v Oseku nebo v okolí
koupaliště - dle klimatických podmínek. Na branný závod zveme kolektivy mladých hasičů
a tyto mohou postavit libovolný počet pětičlenných hlídek. Hlídky mohou být smíšené.
Kolektivy budou rozděleny na přípravku (nar. 2016 a mladší), mladší (2015 - 2011), starší
(2011 - 2007) a dorost (2006 a starší).

Začátek závodu je stanoven na 9:15 hod. 19. března 2022
Prezentace hlídek do 9:00 hod. u pomníku.
V průběhu závodu v rámci zachování regulérnosti smí na trať s přípravkou jeden vedoucí.
Dotazy a případné protesty proti rozhodnutí rozhodčích je možné podat po dokončení závodu
příslušnou hlídkou a to prostřednictvím vedoucího kolektivu za přítomnosti vedoucího hlídky
k hlavnímu rozhodčímu. O podaných protestech rozhodne štáb závodu.
Štáb závodu:
Hlavní rozhodčí:
Ladislav Dedecius
Členové poroty:
Nejedlá Viera
Link Martin
Tomáš Nový
Trať branného závodu bude dlouhá 2500 – 3000 m. a bude shodná pro všechny kategorie.
Dorost bude plnit úkoly jako kategorie starších. Jednotlivé disciplíny BZ nemusí být na trati
rozmístěny v pořadí, jak jsou dále uvedeny.

Střelba vzduchovkou na terč:
Každý člen hlídky obdrží po doběhnutí na stanoviště 3 broky a bude střílet na
připravené terče které budou ve vzdálenosti 10 m.
Přípravka bude házet tenisové míčky do otevřených úst panáka o průměru 20 cm na
vzdálenost 1 m. Nejvíce 15 tr. bodů.
U střelby hodnocení dle hry Plamen.
Slalom se žebříkem :
Všichni členové hlídky se postaví do žebříku mezi příčky, všichni stejným směrem, žebřík
zvednou do výše svého pasu a s tímto pak projdou vytyčenou trasu slalomové dráhy tam i
zpět. V případě doteku tyče hlídkou, obdrží 1 tr. bod.
(Možno použít jeden díl na nácvik ze čtyřdílného skládacího žebříku).

Ruční hasicí přístroje:
Každý člen hlídky si vylosuje jeden RHP a určí, co se s ním hasí dobře, a co špatně.
Dále si vylosuje jednu požární značku,kterou pojmenuje.
Přípravka ze značek 1-5, s určením RHP.
Hodnocení dle hry Plamen.
Zdravověda :
Jeden soutěžící znehybní druhému pomocí trojcípého šátku předloktí a doprovodí ho na
určitou vzdálenost cca 5 m (tzv. živou berlou). Další členové hlídky ošetří zraněné koleno
a přenesou zraněného na stoličce z rukou.
Přípravka pouze ošetří zraněné koleno.
Hodnocení dle hry Plamen.
Základy topografie:
Každý člen hlídky si vylosuje jednu topografickou značku,kterou určí. Dále mladší zorintují
mapu a starší ještě určí azimut.
Přípravka z prvních 10 značek,mladší z prvních 15 značek.
Hodnocení dle hry Plamen.
Házení kroužků:
Každý člen hlídky hází na zatlučený kolík kroužek, který má průměr 200 mm. Každý člen
hlídky hází 3 kroužky. Přípravka z 1 m. na kužel,ostatní z 2 m na tyčky.
Za každý nenavlečený kroužek obdrží hlídka 1 tr. bod.
Nejvíc 15 tr. bodů.
Lano: Každý člen hlídky, musí přelézt natažené lano dle pravidel hry plamen, kdo nepřeleze
obdrží 1 tr.bod.
Vázání uzlů: Dle směrnic pravidel hry plamen

Veškeré pomůcky a nářadí dodá pořadatel.
Závaznou přihlášku zašlete na adresu : SDH Osek, Jateční 163,417 05 Osek
nebo e-mailem na: sdhosek@seznam.cz a to do 14.03.2022
Případné informace na tel. 602 214 237 p. Trojek, 775 389 230 pí Trojková.
Přihláška je závazná z důvodu zajištění občerstvení a cen...
V případě shodnosti výsledného času rozhoduje střelba (přípravka panák),dále kroužky.

