Sbor dobrovolných hasičů SUDICE
zve kolektivy mladých hasičů na 16.ročník soutěže
hasičské mládeže

„Pohár SDH SUDICE“
Datum konání:

sobota 10. června 2017

Místo konání:

Sudice - hřiště za sokolovnou

Velitel soutěže:

Jaroslav Staněk

Hlavní rozhodčí:

Jana Toulová

Rozhodčí disciplín:

Jiří Habala, Kateřina Smékalová

Časový rozvrh:

příjezdy a prezence do
nástup a porada vedoucích
zahájení soutěže

Startovné:

50 Kč za jedno soutěžní družstvo

Přihlášky:

Zlatka Přikrylová

10.30
10:45
11.00

zlatkaprikrylova@seznam.cz
606 858 629

Vedoucí družstva zodpovídá za řádné pojištění jednotlivých soutěžících!!!
Pořadatel neručí za škody na odložených věcech.

Kategorie:

starší a mladší žáci (věkové rozdělení dle směrnic Hry Plamen)
Soutěž je zařazena do OLM 2017 a řídí se platnou
směrnicí hry Plamen a všeobecnými pravidly Okresní ligy
mládeže.

Soutěžní disciplíny:

Požární útok
podle směrnic hry PLAMEN, časomíra elektronická, povrch
travnatý, okolí základny dlažba

Štafeta CTIF
podle pravidel hry PLAMEN s úpravou v uspořádání tratě
pro člunkový běh, povrch tratě travnatý

Materiál k soutěži:

vlastní, přetlakový ventil dodá pořadatel

Ceny pro vítěze:

poháry 1. – 3. místo, poháry za nejrychlejší útok v obou
kategoriích, sladkosti a cukrovinky

Další informace:

stejnokroje MH, nebo sportovní oblečení a obuv
splňující podmínky pro soutěže hry PLAMEN
podle počtu zúčastněných družstev se počet pokusů
jednotlivých disciplín stanoví při nástupu
zdravotní službu zabezpečuje pořadatel

Soutěž je součástí celodenního programu oslav 130. výročí založení
SDH Sudice.
Nejen pro děti jsou naplánovány ukázky historické i moderní hasičské techniky. Vzhledem
k tomu, že musíme časový harmonogram přizpůsobit útvarům profesionálních hasičů, bude
nutné průběh soutěže přerušit. Podle počtu nahlášených družstev bude doba přerušení
projednána se všemi vedoucími kolektivů na nástupu. Součástí celodenního programu je
mj.:
cca
cca
cca
cca

13:00
15:30
16:30
17:00

ukázka vyproštění osob z havarovaného vozidla
předvedení výškové techniky a velkoobjemové cisterny
předvedení zásahu (hašení požáru)
položení hasicí pěny

Prosíme o nahlášení soutěžních družstev do 5. června 2017

Bohaté občerstvení zajištěno
Na vaši účast se srdečně těší pořadatelé.
Více informací o celodenním programu zveřejníme na www.sdhsudice.cz

OZ vypracoval a za správnost údajů odpovídá:
Martin Kovář – starosta SDH Sudice
mob: 728 172 994
email: mksudice@centrum.cz

