POZVÁNKA A ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ
Sbor dobrovolných hasičů Velké Opatovice zve všechny kolektivy
mladých hasičů na pohárovou soutěž

„O POHÁR MALÉ HANÉ“
která se koná dne 21. srpna 2021 na hřišti v zámeckém parku ve
Velkých Opatovicích
prezence do 8:00 hod
nástup družstev v 8:15 hod
začátek plnění disciplín 8:30 hod
Soutěž proběhne v kategoriích mladší žáci a starší žáci (tj. devítičlenná
družstva).
Soutěž je zařazena do „Okresní ligy mládeže“ (družstva z okresu Blansko)

Pořadatel:
Hl. rozhodčí:
Velitel soutěže:

SDH Velké Opatovice
Jana Toulová
Martin Koutný

DISCIPLÍNY:
Požární útok
- dle platné směrnice hry PLAMEN
- elektronická časomíra
- nářadí vlastní, včetně proudnic a přenosné motorové stříkačky
- přetlakový ventil dodá pořadatel
- každé družstvo má pouze jeden pokus
- povrch dráhy – tráva, okolí základny dlažba
- strojník v kategorii mladší žáci – vedoucí družstva (příp. pověřen osoba)
- strojník v kategorii starší žáci – člen družstva žáků

Štafetový běh s překážkami CTIF
-

dle platné směrnice hry PLAMEN
provedení člunkově
elektronická časomíra
hadice, proudnice, rozdělovač a hadice s nosičem vlastní, PHP a překážky dodá
pořadatel
- každé družstvo má pouze jeden pokus
- povrch dráhy - tráva

HODNOCENÍ DISCIPLÍN:
Družstva budou hodnocena v kategorii mladší a starší žáci v disciplínách PÚ a štafeta
CTIF dle směrnice hry PLAMEN, tj. při rovnosti bodů rozhoduje pořadí v disciplíně
PÚ.
Oděv:
Dle směrnice hry PLAMEN.
Startovné:
Při prezenci družstva bude zaplaceno startovné ve výši 50,-Kč za jedno družstvo.
Protesty:
Družstvo při podání protestu odevzdá rozhodčímu, kterému protest podává, kauci ve
výši 300,- Kč. Tato kauce v případě neuznání protestu propadá ve prospěch
pořadatele. V opačném případě je vrácena družstvu (vedoucímu).
Vedoucí jednotlivých družstev odpovídají za řádné pojištění soutěžících.
Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu soutěže.
Občerstvení v podobě stánkového prodeje zajištěno.
Soutěž proběhne dle platných epidemiologických opatření.
Kontakt: Martin Koutný tel. 777 013 150, email: koutnak@centrum.cz
Přihlášky volejte nebo pište na uvedené kontakty nejpozději do 17. srpna 2021.
OZ vyplnil a za správnost údajů zodpovídá: Martin Koutný, 777 013 150, koutnak@ventrum.cz.

