
Soutěž

  Hasičské hrátky na Drahlovicích v požárním sportu 

Pořadatel:                            SDH Drahlovice

Prezentace: 17.9.2016 od 12.00 hod

Zahájení soutěže: 17.9.2016 od 13.00 hod

Místo konání soutěže: hřiště u hasičárny Drahlovice

Potvrzení účasti družstva:    pošta,telefon,mail do 5.9.2016  

Přihlášky zasílejte nebo potvrďte telefonem do 5.9.2016   
                                                                   
                                                      SDH  Drahlovice

                    267 27  Liteň
                www.sweb.cz/drahlovice

                                                   http://sdh-drahlovice.webnode.cz/
                                                                       telefon 604 117 592
                                                                      martina.zalomova@seznam.cz
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TECHNICKÁ  USTANOVENÍ
Disciplína:   požární útok - dle pravidel požárního sportu a hry plamen
                      
                                  štafeta 4x100 (4x60) člunkově- zkrácené úseky
Kategorie:       muži, ženy a děti

Děti – požární útok,soutěžní družstvo bude složeno ze 7 dětí + (strojník-dospělí-u mladší kategorie)
Ženy – 7 členné družstvo 
Muži – 7 členné družstvo 

Výzbroj:    stříkačka PS12, 2 savice, sací koš
              Muži: 3 hadice B (20m), rozdělovač, 4 hadice C (20m), 2 proudnice                                        
               Ženy: 2 hadice B  (20m), rozdělovač, 4 hadice C  (20m), 2 proudnice
                Děti:  2 hadice C (10m),rozdělovač, 4 hadice C (10m), 2 proudnice

Startovné : 200 Kč na místě

Pořadatel dodá jednotnou stříkačku PS-12 pro všechna družstva               
Soutěžící družstvo použije svůj vlastní materiál, na štafetu jsou nutné stuhy.
Po domluvě zapůjčí pořadatel.
Disciplína je provedena na travnatém terénu. 
Voda se bude nasávat z kádě.
Časomíru zajistí pořadatel, měří se na 3 časomíry, časy budou zapisovány dle pravidel hry
požárního sportu a hry plamen. 
Podání protestu je možné pouze písemně, při  složení finanční částky 100 Kč u hlavního
rozhodčího.
       Soutěží se podle pravidel požárního sportu a celostátní hry PLAMEN. 

                     Předpokládaný časový průběh soutěže:

12:00 - 12:30 hod Prezence před požární zbrojnicí na Drahlovicích
12:30 - 13:00 hod Rozlosování družstev, upřesnění pravidel
13:00 hod                        Zahájení soutěže štafety (žáci, muži, ženy)
14:30 hod Zahájení požárních útoků (muži, ženy, žáci)
16 hod                     Vyhodnocení

                  Během celého odpoledne si můžete zakoupit občerstvení.

           Kontaktní osoba:  Martina Zálomová
                                                                                            starosta sboru
                                                                                      tel.:  604 117 592

                                     martina.zalomova@seznam.cz
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Jednotka PO ……………………………………………………………………

Kategorie :        muži     , ženy   ,     děti

Soutěžící:
          Příjmení a jméno datum narození

1. ………………………… …….……………………

2. ………………………… ………………………….

3. ………………………… ………………………….

4. ………………………… ………………………….

5. ………………………… ………………………….

6. ………………………… ………………………….

7. ………………………… ………………………….

8. ………………………… ………………………….

9. ………………………… ………………………….

10. ………………………… ………………………….

Vedoucí družstva ………………………………………………….

Trenér ………………………………………………….

Kontaktní osoba ………………………………… telefon   ………..………

Přihlašovatel  stvrzuje,  že  výše  uvedení  soutěžící  splňují  zdravotní  způsobilost  a  ostatní  podmínky
stanovené v pravidlech a propozicích soutěže.

V …………………………    dne …………… …………………………………..
      Razítko a podpis přihlašovatele
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