POZVÁNKA A ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ
Sbor dobrovolných hasičů Bukovina zve všechny kolektivy
mladých hasičů na
XI. ročník soutěže MH v kategoriích mladší, starší

BUKOVINSKÉ ŠTAFETOVÁNÍ
Memoriál Eugena Třísky
která se koná dne 24. června 2017 na hřišti u školy v Bukovině
prezence 11.30 – 12.00 hodin, začátek soutěže 12:30 hodin
Pořadatel:

SDH Bukovina

Velitel soutěže
Hl. rozhodčí:
Rozhodčí disciplín:

Miroslav Písařík
Jiří Sedláček
Martin Ondráček, Kateřina Ondráčková

DISCIPLÍNY :

Štafeta požárních dvojic
provedení dle pravidel Plamen – štafeta požárních dvojic, nářadí vlastní. Jedna
dráha.

Štafeta 4 x 60 m
provedení člunkově dle pravidel Plamen - štafeta 4x 60 m
překážka na druhém úseku pro všechny soutěžící nízká, výška 70 cm
nářadí vlastní, PHP a překážky dodá pořadatel
časomíra elektronická, dvě dráhy.
Soutěž je vypsána pro družstva o počtu 4 členů+velitel na štafetě pož. dvojic. V každé
kategorii má vedoucí tedy možnost postavit družstva A, B, C atd. vždy o počtu 4 členů , každé
družstvo má stanovený počet pokusů a na soutěži se hodnotí každé samostatně. Velitel na
štafetě požárních dvojic jako pátý člen musí být stejný pro všechna družstva SDH v dané
kategorii a u velitele se neuplatní pravidlo o max. dvou startech. Do hodnocení OLM se
započítá celkový výsledek nejlépe umístěného 4 členného družstva SDH v každé kategorii.
Povrch drah – tráva s mírnými nerovnostmi a sklonem (udržovaná louka).
Počet pokusů bude upřesněn na poradě vedoucích podle počtu přihlášených družstev.
Snaha pořadatelů je ukončit soutěž tak, aby družstva mohla přejet na soutěž v
Senetářově. Z tohoto důvodu prosíme o pomocné rozhodčí či časoměřiče, obě disciplíny
budou probíhat současně.
Občerstvení, sociální zařízení a zdravotní služba přímo v areálu soutěže zajištěny.
Startovné 25,- Kč za jedno soutěžní družstvo (tj. za 4 členy )

PŘIHLÁŠKY s uvedením počtu 4 členných družstev a kategorií
ZASÍLEJTE DO 21. 6. 2017 23:59 hod na adresu:
lidunka93@seznam.cz tel. 608 444 712
SDH Bukovina, Bukovina 100, 679 05 Křtiny
OZ vyplnil a za správnost údajů zodpovídá :

Jaroslav Ondráček

