Štafeta 8 x 50m
Jednotlivé úseky na sebe navazují protisměrným způsobem – člunkově. Družstvo se skládá
z 8-mi závodníků, každý může být zařazen pouze na jednom úseku. Družstvo má dva pokusy
z nichž se počítá ten lepší. Možnost zapůjčení dvou členů z jiného družstva.
Materiálové zabezpečení:
proudnice C 52 – štafeta
4 hadice C 52 minimální délka 9,5m
1 hadice C 52 minimální délka 9,5m v kotouči opatřená nosičem
sací koš o průměru 110 mm se zpětným ventilem
1 ventilové lanko s karabinou
1 atletická překážka vysoká 0,60m (pro starší kategorii)
1 atletická překážka vysoká 0,40m (pro mladší kategorii)
2 stojany a laťka na překážku jejíž světlost je 0,80m
1 přenosný hasicí přístroj - PHP práškový 6kg prázdný
1 rozdělovač (dovoleny podpěry do 60mm od těla rozdělovače, všechny
tři stejné, ostatní úpravy nejsou povoleny)
- 1 podložka 0,40 x 0,40m, síla maximálně 0,03m
- 1 podložka 0,80 x 0,80m, síla maximálně 0,03m
-

Překážky a jejich umístění :
1.úsek – ve vzdálenosti 10m od startovní čáry je umístěna žebříková stěna CTIF.
2.úsek – ve vzdálenosti 10m od startovní čáry jsou postaveny v kotoučích 2
hadice C. Hadice jsou od sebe vzdálené minimálně 0,15m. Spojky
hadic směřují dozadu.
3.úsek – ve vzdálenosti 10m od startovní čáry je postavena hadice C v kotouči
opatřena nosičem, který je provlečen středem kotouče. 5m od hadice
je umístěna podložka 0,40m x 0,40m.
4.úsek – ve vzdálenosti 10m od startovní čáry je umístěn sací koš a ventilové
lanko s karabinou.Sací koš je postaven šroubením nahoru. Karabina od
ventilového lanka je vzdálena od sacího koše minimálně 0,15m.
5.úsek – ve vzdálenosti 10m od startovní čáry je překážka jejíž světlá výška je 0,80m.
6.úsek – ve vzdálenosti 10m od startovní čáry je atletická překážka vysoká 0,40m pro
kategorii mladší nebo 0,60m pro kategorii starší.
7.úsek – ve vzdálenostmi č.šti 10m od startovní čáry je postaven přenosný hasicí přístroj, 5m
od PHP je umístěna podložka 0,80 x 0,80m.
8.úsek – ve vzdálenosti 10m od startovní čáry je umístěn rozdělovač a 2 hadice C.
Rozdělovač hadice jsou postaveny dle směrnic Hry Plamen, štafeta CTIF a dodatku č.3.
Dvě svinuté hadice (spojky směřují dopředu).Vpravo od hadic je postaven v základním
postavení ventily vzhůru ( koncovky ve směru běhu). Vzdálenost hadice od rozdělovače a
vzdálenost mezi hadicemi je maximálně na šířku hadice C
Provedení štafety 8 x 50m :
1.úsek – závodník na prvním úseku odstartuje,překoná žebříkovou stěnu, uchopí
štafetu (proudnici) která je umístěná na konci levého stojanu žebříkové
stěny. Po proběhnutí svého úseku předá štafetu č.2.
2.úsek – závodník po převzetí štafety vyběhne. Na svém úseku má 2 hadice C které
spojí (neroztahuje) a pokračuje dál do cíle, kde předá štafetu č.3.

3.úsek – po převzetí štafety vystartuje, doběhne ke svinuté hadici C s nosičem, kterou
přenese na podložku 0,40 x 0,40m, kde ji odloží.Hadice nesmí spadnout ani
přesahovat okraje podložky. Pokračuje do cíle, kde předá štafetu č.4.
4.úsek – po převzetí štafety závodník doběhne k sacímu koši u kterého je položeno
ventilové lanko s karabinou. Toto napojí na sací koš, karabina musí být
uzavřena a pokračuje dál do cíle kde předá štafetu č.5.
5.úsek – po převzetí štafety doběhne k překážce, která je 0,80m vysoká, kterou
podleze, nesmí spadnout a pokračuje do cíle, kde předá štafetu č.6.
6.úsek – po převzetí štafety závodník překoná atletickou překážku – pro mladší
kategorii 0,40m vysokou a pro starší kategorii 0,60m vysokou – a pokračuje
do cíle kde ji předá č.7.
7.úsek – po převzetí štafety závodník doběhne k PHP, který přenese a postaví na
podložku 0,80 x 0,80m, nesmí spadnout, pokračuje do cíle, kde předá
štafetu č.8.
8.úsek – po převzetí štafety doběhne k rozdělovači a hadicím, kde libovolným
způsobem spojí hadice, jeden konec napojí na rozdělovač a druhý na
proudnici. Proudnici – štafetu nechá ležet na místě a pokračuje do cíle.
Štafeta se nesmí přenášet v ústech a může se předávat jen z ruky do ruky.Při upadnutí při předání ji
může zvednout jenom předávající. Nepřekoná nebo nesplní-li kterýkoliv člen štafety překážku, může
se před předáním vrátit a překážku překonat nebo splnit daný úkol.
Čas se měří od signálu startéra soutěžícímu na prvním úseku do proběhnutí soutěžícího na osmém
úseku cílovou čárou.
Výsledný čas je součet naměřeného času a trestných bodů.
10 trestných bodů = 10 sekund
Hodnocení :
a) nespojí-li soutěžící spojky, jsou-li spojeny na jeden zub nebo se v průběhu
disciplíny rozpojí
10 bodů
b) pokud odložená hadice přesahuje hrany podložky nebo spadne před předáním
štafety
10 bodů
c) není-li napojeno ventilové lanko na sací koš, nebo karabina není uzavřena
10 bodů
d) pokud při podlézání překážky spadne laťka a závodník ji nedá zpátky na stojany a překážku
znovu nepodleze
10 bodů
e) jestliže při přeskoku přes překážku tato spadne a závodník ji nepostaví a znovu nepřekoná
10 bodů
f) pokud přenosný hasicí přístroj spadne před předáním štafety a závodník se nevrátí a
nepostaví ho zpět na podložku
10 bodů
g) pokud je štafeta předávána mimo předávací území ( při člunkové štafetě rozhoduje postavení
nohou), zvedne-li štafetu soutěžící kterému je předávána, je-li při předávce hozena, nebo je
při plnění úkolů nesena v zubech
10 bodů
h) jestliže po odstartování překročí kterýkoliv závodník startovní čáru i mimo svou předávku,
za každý případ
10 bodů
Neplatnost pokusu :
-

pomůže-li při plnění disciplíny soutěžícímu družstvu jiná (cizí) osoba
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