
Sbor dobrovolných hasičů ve Fryčovicích
si Vás dovoluje srdečně pozvat na

zjednodušený závod požárnické všestrannosti

FRYČOVICKÝ BRAŇÁK
pořádaný nejen pro hasiče.

• datum: sobota 16. dubna 2011
• čas: od 11 h mladí hasiči, od 9 h rodiče s dětmi
• místo: zbrojnice SDH Fryčovice a přilehlá krajina
• kategorie: mladší žáci, starší žáci, dorost (jednotlivci), rodiče s dětmi
• pravidla: vlastní, vystavena na  http://sdhfrycovice.ic.cz/
• kontakty: 724 274 589 (Adamovský), 728 844 947(Zagorová), p.ada@centrum.cz
• startovné: 10 Kč na člena hlídky
• startovní pořadí: dle došlých návratek, telefonických přihlášek nebo na místě. Týden 

před soutěží bude zveřejněno startovní pořadí a přibližný čas startu. 
Na místě je možné se zapsat až na konec startovní listiny.

Závod je  odvozen od ZPV Plamen.  Byly  zjednodušeny úkoly na některých  kontrolách,  aby se 
mohla zúčastnit i nehasičská veřejnost. Po proběhnutí cílem má každý člen hlídky nárok na oplatek 
a čaj. Za vytrvale nepříznivého počasí může být soutěž zrušena.

Kontroly:
Střelba  ze  vzduchovky,  Základy  topografie,  Uzlování,  Základy  první  pomoci,  Požární  ochrana,  Hod 
granátem na cíl, Přeskok přes vodní příkop (pouze starší), získání razítka (pouze dorost).

Hlavní odlišnosti od ZPV Plamen:
• body nejsou za trest, ale za splněné úkoly, mají v hodnocení přednost před časem
• hlídka má pouze 3 členy, v dorostu pouze jednotlivce
• střílí se pouze na 2 špalíky
• na topografii je určování světových stran a snížený počet značek
• vážou se pouze 3 uzly
• u první pomoci se nepoužívá šátek, přenáší se raněný a odpovídá se na jednoduché otázky
• požární ochrana je omezena na zodpovězení otázek typu ano/ne

Bude zajištěno občerstvení a hodnotné odměny.
Těšíme se na Vás!

Za výbor SDH Fryčovice Petr Adamovský, Pavel Matula, Richard Kavka.

NÁVRATKA - pošlete nebo se přihlašte telefonicky.

SDH ___________________________ přihlašuje do soutěže Fryčovický braňák
____ hlídky mladších, ____ hlídky starších žáků, a ____ dorostenců, ____ dorostenek.
Telefon _______________________, kontaktní osoba__________________________.

http://sdhfrycovice.ic.cz/
mailto:p.ada@centrum.cz

