Sbor dobrovolných hasičů ŽELEČ

pořádá pro kolektivy mladých hasičů soutěže v požárním útoku

!!! POZOR ZMĚNA TERMÍNU SOUTĚŽE!!!
Propozice:
- místo konání hřiště Želv

- v neděli 26. 6. 2016

- prezence od 9:30 hod
- začátek soutěže 10:00 hod
Kategorie:
- Mladší žáci 6-11 let, bez rozlišení pohlaví - narozeni od 1. 9. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 a děti
narozené do 31. 8. 2009
- Starší žáci 11-15 let, bez rozlišení pohlaví – narozeni od 1. 9. 2000, 2001, 2002, 2003 a děti narozené
do 31. 8. 2004, a úprava pro ročník 2000 jen pokud jsou žáky ZŠ
- Přípravka bez rozlišení pohlaví – narozeni od 1. 9. 2009, 2010, 2011, 2012 v soutěžním družstvu smějí
být maximálně 3 soutěžící narozeni od 1. 1. 2009 do 1. 9. 2009
Pořadí:
- dle přihlášení
Technické podmínky:
- terče sklopné (elektronická časomíra SDH Želez)
- povrch travnatý, základna upravená (odvodněná zámková dlažba)
Pravidla:
- dle pravidel směrnice hry Plamen platnými od 1. 9. 2004 s dodatky a úpravami níže uvedenými
- doba přípravy na základně max.5minut ( u kategorie Přípravka a Mladší žáci je povolena pomoc až 2
dospělých osob pro urychlení přípravy)
- nástavce na savice povoleny
- Motorové stříkačky podle výkonu čerpadla až do skupiny PS16 nebo s čerpadlem do velikosti 10/1500
podle ČSN EN 1028-1. Na motorové stříkačce nesmí být žádné technické úpravy odporující bezpečnosti
práce a podmínkám výrobce. 4svody nejsou povoleny. Motorovou stříkačku je možno po předchozí
domluvě zapůjčit (bude bráno jako použití vlastního stroje nikoliv stroj dodaný pořadatelem).
- Je možno zapůjčení jednoho člena/členky do jiného družstva, ale pouze s vědomím hlavního rozhodčího.

Občerstvení zajištěno na místě
Z organizačních důvodů prosíme družstva o předběžné přihlášení do 23. 6. 2016
Kontakt:

Eliška Míšková 734/800322 , miskova.e@centrum.cz
Eva Houdková 724/100296

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŽELEČ

PŘIHLÁŠKA

do soutěže mladých hasičů v požárním útoku v Želči 26. 6. 2016
SDH : ……………………………………..
Kolektiv:…………………………………..
Kategorie:…………………………………
1
2
3

Jméno a příjmení

Datum narození

Třída

4
5
6
7
Přihlašovatel stvrzuje, že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní podmínky stanovené
Směrnicemi pro celostátní činnost kolektivů mladých hasičů.
Vedoucí družstva svým podpisem stvrzuje, za zákonné zástupce účastníků, že případný fotografický materiál,
může být požit pro potřeby SDH, OSH, zejména pro prezentaci na webových stránkách.

Vedoucí družstva:………………….

Trenér družstva:…………….......

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

