Sbor dobrovolných hasičů S V O J Š O V I C E

¨

www.sdhsvojsovice.cz, hasici@sdhsvojsovice.cz

Zřizovatel JSDHO a patron SDH je Obec Strančice

Organizační zabezpečení

7. ročníku Šešovického útoku
Pořadatel:

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Svojšovice

Termín:

Sobota 20. května 2017

Místo:

Svojšovice (louka)

Kategorie:

Mladší žáci*, starší žáci*, dorost*, muži a ženy, starší muži
*) Soutěž je zařazena do Dětské hasičské ligy okrsku č. 3 – Modleticko

Přihlášky:
Startovné:
Prezence:

Registrace družstev on-line na odkazu https://goo.gl/9ZTHN8 do 16. 5. 2017. Vyplněné přihlášky
se odevzdávají při registraci.
100,- Kč za každé družstvo.
V místě konání
 Mladší žáci a starší žáci od 8.30 do 8.45. Losování startovních čísel v 8.45 hod.
 Ostatní kategorie od cca 12.00 hod.*
*) Přesný čas bude zaslán přihlášeným družstvům e-mailem/SMS nejpozději 48 hod. pře začátkem soutěže. Začátek je
závislý na počtu přihlášených družstev v dětských kategoriích.

Začátek:

9.00 hod. - mladší žáci, starší žáci, od cca 13.00 hod.* – dorost, ženy, starší muži, muži
*) Přesný čas bude zaslán přihlášeným družstvům e-mailem/SMS nejpozději 48 hod. pře začátkem soutěže.

Disciplíny:

Požární útok
Kategorie mladší a starší žáci se bude provádět dle platné Směrnice hry Plamen SH ČMS.
Kategorie dorost se bude provádět dle platné Směrnice pro činnost dorostu SH ČMS.
Jedna kategorie bez rozlišení dorostenců a dorostenek.
Kategorie muži a ženy se bude provádět dle platné „Směrnice hasičských sportovních soutěží” schválené
VV SH ČMS dne 16. 6. 2011. Soubor předpisů SH ČMS –1/17-2011 a dodatku schváleného VV SH ČMS dne
13. 6. 2013 a dodatku schváleného VV SH ČMS dne 20. 11. 2014.
Každé družstvo má 2 pokusy. V případě nepříznivého počasí nebo velkého počtu startujících si pořadatel
vyhrazuje právo upravit počet pokusů. Počítá se lepší čas.

Materiál:

Při provádění disciplín používají družstva vlastní nářadí schválené dle pravidel a bez úprav. V případě
závady na vlastním nářadí pokus nelze opakovat.
Upřesnění specifikace nářadí.

Muži – 3x B75(65), 2x2 C52(42) - 20 m; dorost, starší muži, ženy - 2x B75(65), 2x2 C52(42) - 20 m;
Děti – 2x B75(65), 2x2 C52(42) - 10 m
Štáb:

Velitel soutěže - Jaroslav Zvolský, starosta SDH Svojšovice.

Ústroj:

PSII nebo sportovní oděv jednotný pro celé družstvo, pevná kotníková obuv, přilba a opasek.

Stravování:

Na vlastní náklady - možnost stravování zajistí pořadatel.

Pojištění:

Členové SH ČMS jsou úrazově pojištěni rámcovou smlouvou členů SH ČMS č. 0011-304-083. Soutěžící
v kategorii mladší žací, starší žáci a dorost jsou pojištěni přes ČRDM.

Doprava:

Družstva si zajistí dopravu na vlastní náklady.

Zdravotní služba:

Zajistí pořadatel

Informace
a přihlášky:

Tomáš Zachat, tel. 775 709 840, e-mail: hasici@sdhsvojsovice.cz
Přihlášky jsou přílohou této OZ.

Pavel Zátorský
velitel SDH

Jaroslav Zvolský
starosta SDH

