POZVÁNKA A ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ
Sbor dobrovolných hasičů Bořitov zve všechny kolektivy mladých hasičů na
IX. ročník soutěže mládeže

„ o Pohár SDH Bořitov“
Soutěž se koná dne 11. 5. 2019 v Bořitově na sportovišti za hasičskou zbrojnicí
a je zařazena do Okresní ligy mládeže
Příjezd a prezence:
Nástup a porada vedoucích:
Zahájení plnění disciplín:
Příjezd přípravek

Program:

8:15-8:40
8:45
9:00
do 10:30

Pořadatel:
SDH Bořitov
Velitel soutěže:
Jan FOJT
Hl. rozhodčí:
Martin JANÍČEK
Rozhodčí disciplín:
- Požární útok CTIF: Tereza TESAŘOVÁ
- Štafeta 4x60m:
Jiří HABALA
Soutěž proběhne v kategorii mladších a starších žáků, je zařazena do okresní ligy mládeže a
řídí se platnými pravidly hry PLAMEN s dodatky Okresní ligy mládeže.
Kategorie přípravek proběhne pouze v disciplíně štafeta 4x60m.
Vedoucí družstva odpovídá za řádné pojištění jednotlivých soutěžících.
Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout do soutěže družstvo nepřihlášené nebo přihlášené po
termínu přihlášek.
Členské průkazy SH ČMS mohou být namátkově kontrolovány!

Pro soutěžící a diváky bude zajištěno bohaté občerstvení
Výstroj družstev:
-stejnokroj MH nebo sportovní oblečení splňující podmínky pro soutěže hry Plamen
-pro starší žáky jsou povoleny tretry (mimo pož. útoku CTIF)
-při plnění všech disciplín nutné přilby schváleného typu

Disciplíny:
POŽÁRNÍ ÚTOK CTIF
-

provedení požárního útoku CTIF dle směrnic hry Plamen
povrh dráhy: tráva
v kategorii mladších délka příkopu 80cm, objem nádrží v terčích 2x 3l
každé družstvo má jeden pokus

ŠTAFETA 4x60 metrů
-

provedení dle směrnic hry Plamen
dráhy budou rozmístěny za sebou, předávka mezi 2. a 3. úsekem člunkově
umístění překážek měřeno od začátku úseku
časomíra elektronická, startování výstřelem ze startovací pistole
druhý úsek štafety pro kategorii starších, bariéra 1,5m pokud na tomto úseku poběží
chlapec, pro mladší žáky a starší dívky bariéra 0,7m
povrch dráhy: prosívka
každé družstvo má dva pokusy
v kategorii přípravek budou hadice připraveny u rozdělovače

Materiál k soutěži:

-vlastní
-překážky, PHP a ruční stříkačky dodá pořadatel

Startovné:

50,- Kč za každé přihlášené družstvo

Ceny pro všechny kategorie: 1. až 3. místo – pohár, diplom, věcná cena.
Celkové pořadí družstev se bude určovat dle směrnic hry Plamen.
Vítězové předchozích ročníků v kategorii žáků:
Mladší
2010
Žernovník
2011
Bořitov
2012
Bořitov
2013
Bořitov
2014
Bořitov
2015
Sychotín
2016
Drnovice
2017
Bořitov
2019
???

Starší
Bořitov
Bořitov
Bořitov
Bořitov
Senetářov
Bořitov
Ostrov u M.
Bořitov
???

Družstva přihlašujte nejpozději do 5. 5. 2019
Jan Fojt
tel: 728 951 738
David Páral

tel: 775 438 998

e-mail: mhboritov@email.cz

Na Vaši účast se těší SDH Bořitov

