Dovednostní štafeta:
Popis disciplíny:
Každé družstvo může postavit max. dvě štafety 4 + 1 (4 členi + velitel). Každý člen si
vylosuje startovní číslo a podle tohoto čísla plní dané úkoly. (tzn. Každé startovní číslo má
stanoven jeden technický prostředek a jeden uzel). Startovní číslo si vylosuje každý člen
štafety před startem. Členi hlídky stojí v zástupu podle startovních čísel, velitel je poslední.
Po startu každý člen hlídky splní daný úkol a vrací se zpět do cíle. Jako poslední vybíhá
velitel. Členi hlídky nesmí opravovat nesprávně provedený úkol jiného člena hlídky, tuto
možnost má pouze velitel, který může (ale nemusí) opravit chyby členů hlídky. Pokud velitel
neopravuje chyby, tak obíhá metu a vrací se do cíle. **¨

Hodnocení:
Základem hodnocení je naměřený čas od signálu startéra do proběhnutí velitele cíle.
K tomuto se připočítávají trestné sekundy.*
**technické prostředky a uzle jsou z disciplíny „Požární útok CTIF“ - Směrnice hry Plamen
* nejmenší hodnota součtu času a trestných sekund určuje vítěze disciplíny

Provedení disciplíny:
Na pokyn startéra vyběhne první dvojice závodníků (číslo 1 a 3), doběhne k odkládací desce
pro technické prostředky a odloží příslušný technický prostředek na určené místo, potom
přejde k uzlovému stojanu a uváže daný uzel a vrací se do cíle.
Po proběhnutí cílem první dvojice, vybíhá druhá dvojice (č.2 a 4) a provádí své úkoly.Po
proběhnutí druhé dvojice cílem vybíhá velitel. Pokud neopravuje špatně odložené technické
prostředky nebo nesprávně uvázané uzle (může třeba jen jeden), tak obíhá metu a vrací se do
cíle. Po proběhnutí velitele cílem se zastavuje čas. Výsledný čas se skládá z času pokusu a
trestných bodů za nesprávné provedení úkolu.

Trestné body:
- za špatně odložený technický prostředek
- za špatně uvázaný uzel
- za předčasný výběh (každý případ)
- za nesprávnou činnost (každý případ)
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10 trestných bodů
30 trestných bodů
10 trestných bodů
10 trestných bodů

Neplatnost pokusu – pokud soutěžící odmítne plnit daný úkol
- cizí pomoc
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