PROPOZICE
BRANNÝ ZÁVOD ŠKOL REGIONU SLEZSKÁ BRÁNA
A. Všeobecná ustanovení
Pořadatel: Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště,
Sedliště 203, 739 36
Termín: 29. dubna 2016
Prezentace + místo konání: v uvedený hrací den v 8.45h,
areál fotbalového hřiště u ZŠ Sedliště
Předpokládané ukončení: do 12.30h
Organizátor: Mgr. Martina Kantorová
Přihlášky: do 11. dubna 2016 na e-mail: kan.mar@seznam.cz
tel. 558 658 123, mobil: 604 645 097
pozn. napište počet družstev v kategorii 2. stupeň
Kategorie: žáci a žákyně 1. stupeň 4. – 5. tř.
2. stupeň 6. – 9. tř.
Pojištění: účastníci nejsou pojištěni proti úrazům a ztrátám, musí mít u sebe kartu
zdravotní pojišťovny
B. Technická ustanovení
Podmínky účasti: - z každé školy startují z 1. stupně jedno tříčlenné družstvo
z 2. stupně dvě tříčlenná družstva
- družstva jsou smíšená (1 dívka + 2 chlapci nebo 2 dívky +1 chlapec nebo 3 dívky)
Předpis: - 1. stupeň – cca 2 km + úkoly na stanovištích
(vědomosti – poznávačka - stromy, vázání uzlů, topografické značky,
přeskok přes příkop, hod granátem na cíl)
- 2. stupeň – cca 3,5 km + úkoly na stanovištích
(vědomosti – poznávačka - stromy, vázání uzlů, topografické značky,
přeskok přes příkop, hod granátem na cíl, střelba ze vzduchovky,
ručkování po laně přes potok)
Hodnocení: - zvýhodnění bodů v absolvovaných disciplínách a za nesplnění
požadovaných úkolů se k dosaženému času přičte trestný bod (jeden trestný bod = 1min.)
Ceny: - družstva na prvních třech místech obdrží poháry, jednotlivci medaile
Pozn.: - občerstvení zajištěno
- dopravu zajišťuje pan Lysek
Mgr. Martina Kantorová
organizátor soutěže

Stanoviště - úkoly
1. Poznávačka stromy- lípa, habr, javor, olše, buk, dub, bříza, smrk, modřín, jedle,
borovice, jeřáb
2. Vázání uzlů - umět uvázat uzly - liščí smyčka, pevné poutko, lodní uzel, dračí smyčka,
ambulantní uzel, zkracovačka
3. Topografické značky

4. Přeskok přes "příkop" - znázorněn čarami ( odrazová a doskočná čára, šíře pro 1. st. je
2 m, pro 2. st. je 2,5m)
5. Hod granátem na cíl - vzdálenost přibližně 10m, čtverec 2x2m
6. Střelba ze vzduchovky - na sklopné terčíky v leže
7. Ručkování po laně přes potok - zajistí hasiči

