POZVÁNKA A ORGANIZAČNÍ
ZABEZPEČENÍ
Sbor dobrovolných hasičů Rájec zve všechny kolektivy
Mladých hasičů na soutěž, mladších a starších žáků

„O pohár starostky města Rájec - Jestřebí“
která se koná dne 11. 6. 2016 na tréninkovém fotbalovém hřišti naproti čerpací
stanici v Rájci – Jestřebí na ulici Sportovní
Prezence od 8:30 hodin, začátek soutěže v 9:00 hodin.
Soutěž proběhne v kategorii mladších a starších žáků, je zařazena do okresní ligy
mládeže. Soutěž se řídí platnou směrnicí hry Plamen a všeobecnými pravidly Okresní
ligy mládeže. Vedoucí družstva odpovídá za řádné pojištění jednotlivých soutěžících.
Pořadatel:

SDH Rájec

Hl. Rozhodčí:

Petr Nečas

Rozhodčí disciplín:
- Štafeta dvojic:
- Požární útok:

Tereza Tesařová
Roman Bárta

Delegát OORM:

Marcela Havířová
DISCIPLÍNY:

Požární útok
- dle platné směrnice hry PLAMEN a všeobecné pravidla Okresní ligy mládeže
- pro provedení PÚ budou nachystány dvě dráhy ( jedny společné terče )
- elektronická časomíra + stopky
- nářadí vlastní, včetně proudnic, přetlakový ventil dodá pořadatel
- každé družstvo má pouze jeden pokus
- povrh dráhy – tráva
- na přetlakový ventil je možno použít svou vlastní přechodku tzn. z B75 na B75
- startovní čára bude vzdálena 9m od středu základny ( platí pro obě základny )
Štafeta požárních dvojic
- provedení dle platné směrnice hry Plamen
- povrch dráhy – tráva

Oděv: Dle směrnice hry PLAMEN a všeobecných pravidel Okresní ligy mládeže
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 (jejímu vedoucímu).
Přihlášky: Zasílejte nejpozději do 5. 6. 2016.
Přihlášky je možné zasílat kontaktní osobě
V případě zasílání přihlášky emailem uvádějte do předmětu emailu Přihláška.
Kontaktní údaje:

Daniel Ryza
email: ryzad@seznam.cz
telefon: 608 228 793

Na vaši účast se těší SDH Rájec
PŘIHLÁŠKA na soutěž
„O pohár starosty města Rájec – Jestřebí“
11.6.2016

SDH
Doplňte přesný název soutěžního SDH
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