Sbor dobrovolných hasičů Staré Heřminovy

vás srdečně zve na
II. ročník noční pohárové soutěže mladých hasičů
„O putovní pohár obecního úřadu Staré Heřminovy“
Ve dnech 23. – 24.07.2016,
začátek v sobotu 23.07.2016 v 15:00,
u kulturního domu ve Starých Heřminovech.

Na Vaši účast se těšíme!
Vítězové
2015 – kat. mladší Lesní Albrechtice (okr. Opava)
kat. starší Raškovice (okr. Frýdek - Místek)
2016 - ????

Pořadatel:
Sbor dobrovolných hasičů Staré Heřminovy
Termín konání:
23.-24.07.2016
Místo konání:
Před kulturním domem a v areálu za kulturním domem ve Starých Heřminovech
Soutěžní disciplíny:
Štafeta požárních dvojic
Požární útok
Časový harmonogram:
Prezence od 15.00 do 16:00 hod.
Zahájení v 16:00
Štafeta požárních dvojic od 16:30 (mezi mladšími a staršími žáky pauza cca 10 min. pauza)
Požární útok - mladší žáci začátek cca 20.15 hod.
- starší žáci začátek cca 22:15
Předpokládané ukončení cca 00.30 hod.

Startovné
150 Kč za družstvo při prezenci
Dopravu a stravování:
Zajistí vysílající SDH (možnost využití studeného a teplého občerstvení v areálu).
Snídaní zajišťuje SDH Staré Heřminovy (v neděli 24.07.2016).
Ubytování:
Možnost přespání ve vlastních stanech (Stan, karimatku a spacák sebou).
V případě nepříznivého počasí přespání v kulturním domě ve Starých Heřminovech .
Zdravotní služba:
Zajistí pořádající SDH
Podmínky účasti:
1. zaplacené startovné
2. každý sbor může vyslat pouze jedno družstvo mladších a jedno starších žáků
(věkové kategorie dle směrnic hry Plamen)
3. minimálně 5 a maximálně 10 členů v soutěžním družstvu.
4. platné členské průkazy soutěžících s potvrzením o zaplacení členských příspěvků.
5. po přihlášení 20 družstev v každé kategorii se startovní listina uzavírá.
6. registrace možná na uvedených kontaktech níže (telefonní kontakt, mail).
Nářadí:
PS 12, přetlakový ventil a hydrantový nástavec – jednotný – dodá pořadatel

Zbylý materiál vlastní, dle směrnic hry Plamen

Pravidla:
 Štafeta požárních dvojic dle směrnic hry Plamen – jeden pokus
(družstvo může postavit dvě pětičlenné hlídky)
 Požární útok dle směrnic hry Plamen – jeden pokus
 Konečné pořadí se stanoví součtem umístění z obou disciplín, od nejnižšího součtu.
 V případě shodných součtů bodů, rozhoduje o pořadí lepší čas požárního útoku.
 Soutěžní družstvo si může zapůjčit až 2 zavodníky pro disciplínu PÚ, kteří ovšem mohou startovat
pouze za své družstvo a za družstvo, které si je zapůjčilo. (Dres budou mít od svého družstva)

Ceny:
Družstvo s nejnižším součtem umístění z obou disciplín obdrží na dobu jednoho roku putovní
pohár, který je povinno nejpozději při prezenci v roce následujícím vrátit v nepoškozeném
stavu. Při rovnosti bodů rozhoduje lepší požární útok. Dále budou odměnění první tři družstva
s každé kategorie medailemi, proudaři s nejrychlejším sestřikem a nejrychlejší družstva z
jednotlivých disciplín.
Kontakt:
Karel Skotnica
+421 948 396 203 / 606 143 398 (karelskotnica@gmail.com)
Daniela Skotnicová
725 141 163 / 555 502 000 (obec.st.herminovy@razdva.cz)
Občerstvení zajištěno, táboráček, možnost přespaní ve stanech (v případě špatného počasí v
místním kulturním domě). Zábava bude určitě :-)

