Sbor dobrovolných hasi
po ádá pro kolektivy mladých hasi

ŽELE

sout že v požárním útoku

Propozice:
- místo konání fotbalové h išt Žele

- v ned li 16.9 2018
- prezence od 9:00 hod
- za átek sout že 9:30 hod
Kategorie:
Mladší žáci 6-11 let, bez rozlišení pohlaví - narozeni od 1. 9. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 a d ti
narozené do 31. 8. 2012
Starší žáci 11-15 let, bez rozlišení pohlaví - narozeni od 1. 9. 2003, 2004, 2005 a d ti narozené do
31. 8. 2007, a úprava pro ro ník 2003 jen pokud jsou žáky ZŠ
ípravka bez rozlišení pohlaví – narozeni od 1. 9. 2009, 2010, 2011, 2012, v sout žním družstvu
že b žet až 9 len
Po adí:
- dle p ihlášení
Technické podmínky:
- ter e sklopné (elektronická asomíra SDH Žele )
- povrch travnatý, základna upravená (odvodn ná zámková dlažba)
Pravidla:
- dle pravidel sm rnice hry Plamen platnými od 1. 9. 2004 s dodatky a úpravami níže uvedenými
- doba p ípravy na základn max. 5minut ( u kategorie P ípravka a Mladší žáci je povolena pomoc až 2
dosp lých osob pro urychlení p ípravy)
- nástavce na savice povoleny
- Motorové st íka ky podle výkonu erpadla až do skupiny PS16 nebo s erpadlem do velikosti 10/1500
podle SN EN 1028-1. Na motorové st íka ce nesmí být žádné technické úpravy odporující bezpe nosti
práce a podmínkám výrobce. 4svody nejsou povoleny. Motorovou st íka ku je možno po p edchozí
domluv zap it (bude bráno jako použití vlastního stroje nikoliv stroj dodaný po adatelem).
- Je možno zap ení jednoho lena/ lenky do jiného družstva, ale pouze s v domím hlavního rozhod ího.

Ob erstvení zajišt no na míst
Z organiza ních d vod prosíme družstva o p edb žné p ihlášení do 13. 9. 2016
Kontakt:
Eliška Míšková 734/800322 , miskova.e@centrum.cz
Eva Houdková 724/100296

VÁS ZVE NA 18. RO NÍK SOUT
V POŽÁRNÍM ÚTOKU

ŽE

„O POHÁR STAROSTY OBCE“
Sout ž se koná v Žel i na fotbalovém h išti
dne: 16. 9. 2018
12:00 – 1 2:50 prezentace družstev
13:00 za átek sout že

SOUT ŽNÍ PODMÍNKY:
Sout ží se dle pravidel požárního sportu
Fotbalové h išt - pevná základna (zámková dlažba), travnatý povrch
Startovné 200,- K /Muži, Ženy
100,-K /Veteráni
asomíra elektronická, sklopné ter e
Muži (3B), Ženy a Veteráni (2B) B 75mm, C 52mm
Stroj PS12 bez úprav (jednokomorový karburátor)
Možnost zap ení stroje

OB ERSTVENÍ ZAJIŠT NO

Kontakt:

Ing. Jan Houdek, tel.:775 332 447

