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POZVÁNKA 

na 

Datyňský trojboj 
(soutěž je zařazená do Ostravské ligy kromě kategorie dorostu) 

 
Datum konání:  31. 3. 2019 
Místo konání:   Tělocvična u Kulturního domu, Horní Datyně 
 
Velitel soutěže: Bc. Martin Čech 
Hlavní rozhodčí: Pavel Hrbáček 
 
Prezentace:  8:00 hod. okrsek č. III 
   9:00 hod. okrsek č. I a II 
   10:00 hod. okrsek č. IV 
   11:30 hod. okrsek č. V 
 
Kategorie:                 Mladší žáci  
                                   Starší žáci  
                                   Dorost  
 
Disciplíny:  Střelba ze vzduchovky 
   Hadicová štafeta 
   Uzlová štafeta 
 
Výstroj:   Jednotný stejnokroj plus přezůvky do tělocvičny 
Výzbroj:   Na všechny disciplíny dodá pořadatel 
Hodnocení:                Při shodě bodů rozhoduje umístění v disciplínách takto: 

1. Uzlová štafeta 
2. Střelba 
3. Hadicová štafeta 

 
Soutěž proběhne ve všech věkových kategoriích, disciplíny budou probíhat souběžně. 

Vyhodnocení bude na další soutěži Ostravské ligy (samozřejmě výsledky budou dodány 
mailem).  

Občerstvení je zajištěno.                                     Na Vaší účast se těší datyňští hasiči. 
 

Zdeněk Gürtler:  604 361 678          Lucie Svobodová: 605 155 370 
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Provedení disciplín 
 

Střelba ze vzduchovky 
Terče jsou vzdáleny 10 metrů (lapače). Střílí pětičlenné družstvo, každý má svůj terč. 

Terče jsou standardní na střelbu ze vzduchovky – tj. 15 x 15 cm. Každý člen družstva má pět 
ran. Po ukončení střelby se sečte součet všech pěti členů. Mladší kategorie střílí s oporou. 
 

Uzlová štafeta 
 Soutěží pětičlenné družstvo. Před startem si každý člen vylosuje daný uzel. Disciplína 
se provádí člunkově, tj. první člen vystartuje, provede úvaz, vrací se na start, poté vyběhne 
druhý atd. až do pátého člena. Vzdálenost od uzlů jsou tři metry. 
 
Druh uzlu:   
Plochá spojka, Lodní uzel, Tesařský uzel a Zkracovačka (lano tloušťky 6 mm a délky 2 m) 
Úvaz na proudnici (lano tloušťky 6 mm, „nekonečné „ lano ve vaku) 
Lana visí na stojanu, kromě úvazu na proudnici /leží na zemi/. U zkracovačky si závodník po 
startu může stáhnout lano ze stojanu. 
Závodník se musí alespoň pokusit o uvázání uzlu. 
Každé družstvo má dva pokusy, počítá se lepší čas. Za nesprávné provedení uzlu se přičte 10 
sekund, za úvaz na proudnici 20 sekund, předčasné vyběhnutí 10 sekund. 
 
 

Hadicová štafeta 
  

Soutěží pětičlenné družstvo. Startuje se člunkově na vzdálenost 15 metrů. Na tlesknutí 
vyběhne první člen, doběhne k hadicím C, na jedné hadici půlspojky spojí, na druhé rozpojí a 
vrací se zpět na start, kde vybíhá další člen, který vykoná stejnou činnost až do pátého člena 
štafety.  
Trestné body:Předčasné vyběhnutí – 10 s. 
  Nespojené koncovky – 10 s. 
  Nerozpojené koncovky – 10 s. 
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Plánek hadicové štafety:  

 
 

 
 
 

  
Hlavní rozhodčí a rozhodčí každé disciplíny má právo vyloučit hlídku ze soutěže za 
nesportovní chování závodníků nebo vedoucího během provádění disciplín.  


