Hlučínská liga mládeže ve spolupráci s SDH Bohuslavice
Všem kolektivum zařazených do Hlučínské ligy mládeže a
hostům

POZVÁNÍ
a organizační zabezpečení finále Hlučínské ligy mládeže

1. Pořadatel :

SDH Bohuslavice

2. Datum konání:

neděle 19.června 2016

3. Místo konání:

Hříště SK Bohuslavice

4. Účast :

Kolektivy MH, zařazené do Hlučínské ligy mládeže

5. Startovné:

50,- Kč

6. Štáb řízení soutěže:
velitel soutěže: Kubík Petr
hlavní rozhodčí : Cyrus Pavel
hodnocení ligy: SDH Ludgeřovice
SDH Hlučín
SDH Vřesina
SDH Chuchelná
SDH Strahovice
7. Disciplíny a rozhodčí disciplín:
Požární útok Plamen : Křesťan Martin člen OORM
Štafeta 4 × 60 m : Hruška Martin
další rozhodčí budou určení na poradě
8. Časový plán:
08:00 – 08:50
08:50 – 09:00
09:00 – 09:15
09:15

příjezd kolektivu a prezentace
porada vedoucích
slavnostní nástup
zahájení plnění disciplín

9. Doprava:

na vlastní náklady po dohodě s SDH

10. Stravování:

zajištěno SDH Bohuslavice

11. Podmínky soutěže:
1. Soutěž bude probíhat podle “Směrnice pro celoroční činnost kolektivu MH,
platnost od 1. 9. 2004 včetně výkladu směrnic + dodatky.
2. Na zahájení soutěže nastoupí kolektivy jednotně ustrojené a starší s přilbami
na hlavě. Při plnění všech disciplín je předepsáno používání ochranných přileb bez úprav.
3. Při prezenci předloží vedoucí družstva :
- vyplněný startovní průkaz
- členské průkazy SH ČMS všech členů s fotografií, přílohou zdravotní dokumentace a
potvrzení o zaplacení členských příspěvků.
4. Předpokládaný konec soutěže je 13:00 hod, na předčasné odjezdy nebude brán zřetel.
5. Nářadí:
- PÚ Plamen – nářadí vlastní, přetlakový ventil dodá Hlučínská liga mládeže, vlastní
proudnice a jednotný stroj PPS 12 .
- Štafeta 4 x 60 m – nářadí vlastní , PHP + překážky dodá pořadatel
- kontrola technických parametrů vlastního nářadí použitého k soutěží bude prováděna
namátkově v průběhu celé soutěže, v případě zjištění nedodržení předepsaných parametrů před
disciplínou nebude družstvo připuštěno k plnění disciplíny. Při zjištění, že nářadí neodpovídá
technickým parametrům během nebo po provedení disciplíny nebude družstvo hodnoceno.

Garant ligy
Cyrus Pavel

