26. ROČNÍK SOUTĚŽE ŽÁKŮ O POHÁR STAROSTY
SDH TĚCHOV.
(Pozvánka + organizační zabezpečení)
Soutěž se uskuteční v Těchově dne 3.9. 2017 (neděle) ve sportovním areálu
za kulturním domem.
Soutěží se v kategorii mladší a starší žáci a soutěž je zařazena do OLM.
Prezentace družstev:
7:30 – 8:00
Zahájení plnění disciplin:
8:30
Pořadatel:
SDH Těchov
Velitel soutěže:
Dvořáček Jindřich (SDH Těchov)
Hlavní rozhodčí:
Nečas Petr (SDH Vavřinec)
Rozhodčí disciplin:
- Požární útok:
Nejezchlebová Jaroslava (SDH Ostrov u Macochy)
- Štafeta dvojic: Kakáč Tomáš (SDH Vavřinec)

Discipliny: požární útok, štafeta dvojic.
- Provedení dle směrnic hry PLAMEN.
- Sklopné terče.
- Materiál vlastní, přetlakový ventil dodá pořadatel.
- Při požárním útoku bude použita elektronická časomíra, při jejím selhání se
započítává střední čas měření stopkami, štafeta dvojic se měří stopkami, opět se
započítáváním středního času.
- Discipliny proběhnou na asfaltové ploše.
- Šířka tratí je přizpůsobena rozměrovým možnostem areálu.
- Vedoucí družstev odpovídá za řádné pojištění soutěžících.
- Konečné pořadí se stanoví součtem pořadí v PÚ a štafetě dvojic.
- V případě nepříznivého počasí je možné využít sál v kulturním domě.
Výstroj družstev: - stejnokroj MH nebo sportovní oblečení splňující podmínky
pro soutěže hry Plamen.
- obuv sportovní mimo kopaček!
- při plnění obou disciplin nutné přilby!
Pro družstva je zajištěno občerstvení, diplomy a ceny pro šest nejlepších družstev,
poháry za umístění do 3. místa, u obou kategorií, putovní pohár pro vítěze v kategorii
starších žáků.

Startovné: 50 Kč za každé přihlášené družstvo.
Zdravotní službu zajistí pořadatel!!!
Přehled vítězů posledních ročníků:
Mladší žáci: SDH Šošůvka „A“.
SDH Těchov „A“.
SDH Senetářov „A“.

Starší žáci: SDH Senetářov „A“.
SDH Bořitov.
SDH Sychotín „A“.

Přihlášky zasílejte do 31.08. 2017 na e-mailovou adresu:
sdh.techov@centrum.cz
Nebo telefonicky:

602 412 436

OZ vyplnil a za správnost údajů odpovídá: Bezděk Pavel st.
Kontaktní údaje shodné s údaji pro zaslání přihlášek.

PŘIHLÁŠKA
TĚCHOV 3.9. 2017
Přihlašujeme do soutěže ………………………. (počet družstev mladších žáků)
Přihlašujeme do soutěže …………………..…... (počet družstev starších žáků)

Název SDH …………………

Podpis ……………....………

