SOUTĚŽ PRŮZKUMNÝCH HLÍDEK

VII. ROČNÍK SOUTĚŽE PRŮZKUMNÝCH HLÍDEK
Soutěž organizuje Velitel 102. průzkumného praporu ve spolupráci
se spolkem Červené barety

22. - 25. 8. 2016
Vojenský újezd Libavá a město Libavá
Soutěž průzkumných hlídek (PzH) je celoarmádní soutěž, jejímž cílem je prověřit
praktické a teoretické dovednosti jednotlivých PzH při plnění úkolů, přibližujících se reálné
situaci při zasazení průzkumných orgánů.
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Soutěž PzH se skládá ze 6 etap a 16 disciplín, které na sebe vzájemně navazují. Dále
se hodnotí čas dosažení cíle každé etapy.
Soutěže se účastní čtyřčlenné hlídky bez možnosti startu náhradníka, z nichž jeden
člen je zároveň velitelem PzH.
Po každé disciplíně se zaznamenává týmový výsledek. Celkový výsledek je závislý
na splnění konkrétních podmínek a pravidel jednotlivých disciplín. V případě
nerozhodného celkového umístění, vítězí PzH s lepším výsledkem v disciplíně
č. 2 „Pozorovací stanoviště“.
PzH, u které odstoupí jeden nebo dva členové, může dál pokračovat v soutěži
s možnosti umístění v celkovém pořadí. Méně než dva členové PzH nemůžou dále
pokračovat v soutěži.
PzH, která nedokončí některou z disciplín (nad jejich síly), může pokračovat
v soutěži, ale bude penalizována připočítáním časové penalizace dle pravidel
soutěže.
Přesné hodnocení a časové limity jednotlivých disciplín budou oznámeny
při zahájení soutěže v „Přípravě PzH k plnění úkolu“ a dále před každou disciplínou.
Při závažném porušení bezpečnostních opatření nebo při porušení pravidel soutěže,
které budou upřesněny při „Přípravě PzH k plnění úkolu“ bude hlídka ze soutěže
diskvalifikována.
Po celou dobu soutěže se PzH přesouvá s organickými zbraněmi v pohotovostní
poloze. Výzbroj: ÚP ráže 5,56mm NATO + 4x zásobník, Pi ráže 9mm NATO + 2x
zásobník.
Po celou dobu soutěže se hlídka přesouvá s výstrojí: oděv vz. 95 blůza, kalhoty,
boty – vysoká obuv nad kotník tmavé barvy, batoh – batoh střední pro průzkumníky
60 l. V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ STANOVENÉ VÝSTROJE NEBUDE
HLÍDCE POVOLENA ÚČAST V ZÁVODU!

