Sbor dobrovolných hasičů Bobrovníky
Vás srdečně zve na
1. ročník Bobrovnického železného hasiče
Datum konání: 24.9.2016
Místo: Bobrovníky, ul. Požárnická, prostor vedle školky (asfaltové hřiště)
Začátek závodu: 14:00 hod.
Prezentace soutěžících: 13:15 - 13:45 hod.
Startovné: 150 Kč/soutěžící
Kategorie:
MUŽI do 35-ti let
MUŽI nad 35 let
ŽENY
Ocenění: MUŽI do 35-ti let i nad 35 let 1.místo: 700,-Kč+věcné ceny
2.místo: 500,-Kč+věcné ceny
3.místo: 300,-Kč+věcné ceny
ŽENY

1.místo: 500,-Kč+věcné ceny
2.místo: 300,-Kč+věcné ceny
3.místo: 100,-Kč+věcné ceny

Přihlášky: !!DO 17.9.2016!! e-mail: k.kamenar@seznam.cz , nebo telefonicky na čísle:
+420 737 56 98 23 (Jakub Kamenár) – obsahem přihlášky je jméno, příjmení
soutěžícího a název vysílající organizace. Soutěžící musí být starší 18 let.

MUŽI
1. Výstroj soutěžících
Každý soutěžící musí být vybaven třívrstvým zásahovým oblekem, ochrannou přilbou,
rukavicemi a zásahovou obuví. Dýchací přístroj dodá pořadatel. Soutěžící se po vyzvání dostaví
do prostoru startu, kde bude provedena kontrola výstroje a závodník odstartuje.

2. Popis trati
* roztažení 2 x 3 ks hadice B
* transport figuríny
* proskákání pneumatikami a prolezení tunelem
* hammer box 100 úderů
* vytažení 2ks hadic B na lešení
* svinutí hadice B v ruce
* překlopení pneumatiky z traktoru 4x tam 4x zpět
* překonání bariéry 2x2m
* překvapení
* doběh do cíle

ŽENY
1. Výstroj soutěžící
Každá soutěžící musí být vybavena třívrstvým zásahovým oblekem, ochrannou přilbou,
rukavicemi a sportovní obuví. Dýchací přístroj dodá pořadatel. Soutěžící se po vyzvání dostaví
do prostoru startu, kde bude provedena kontrola výstroje a závodnice odstartuje.

2. Popis trati
* roztažení 2 x 2 ks hadice B
* transport figuríny
* proskákání pneumatikami a prolezení tunelem

* hammer box 40 úderů
* vytažení 1ks hadice B na lešení
* svinutí hadice C v ruce
* překlopení pneumatiky z traktoru 2x tam 2x zpět
* překonání okna
* překvapení
* doběh do cíle

Soutěž se koná za každého počasí
Po doběhnutí posledního závodníka bude provedeno vyhlášení výsledků a předání ocenění.
Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu některé z disciplín.
Soutěž není pojištěná a soutěžící startuje na vlastní nebezpečí!

Za SDH Bobrovníky
Jakub Kamenár

