
Sbor dobrovolných hasičů Třebonice
pořádá

pro mladé hasiče 
 VIII. ročník v disciplíně hry Plamen ,,60 metrů s překážkami“

Místo konání             -   areál Třebonice

Datum konání           -   28.září  2014
 
  8,15  -     9,30    - prezence, zaplacení startovného,předání startovních čísel (starší + mladší)
  9,15   -    9,30    - trénink starší chlapci
  9,40   -    9,45    - slavnostní nástup
  10,00                 - rozběhy starší chlapci na 60m s překážkami
                            - tréninky starší dívky
                            - rozběhy starší dívky  na 60m s překážky

    - tréninky mladší chlapci
                            - rozběhy mladší chlapci  na 60m s překážky

    - tréninky mladší dívky 
    - rozběhy mladší dívky na 60m s překážky

11,30 -   12,00    - prezentace, zaplacení startovného, předání startovních čísel (přípravka)
                           - tréninky a rozběhy po kategorii mladších (přípravka) 
                            -finále mladší kategorie a starší kategorie
                            -  vyhlášení výsledků

Přihlášky                   -  prostřednictvím  organizace v přiloženém tiskopise
               
         

Přihlášky je nutno posílat  na e-mail do 24.9.2014 
Počet startujících je omezen na 220 dětí.

                          
                                 e-mail:martahorakova69@seznam.cz
                                   mobil: 721660539

Přihláška musí obsahovat:    -     jméno a příjmení soutěžícího jednotlivce
- datum narození
- název a adresu vysílající organizace včetně PSČ
- případně číslo telefonu a e-mail na vedoucího

   Občerstvení zajištěno ve stánku na hřišti.

Těšíme se na Vaši účast.



Výbor SDH Třebonice
Propozice soutěže

Kategorie:                  -     přípravka 3 – 6 let. (rok 2011,2010,2009,2008)
       mladší: do 11 let     (rok 2007,2006,2005,2004,2003)

                                          starší:  do 15 let     (rok 2002,2001,2000,1999)
Kdykoliv v kalendářním roce 2014 nesmí soutěžící dovršit:

- mladší kategorii 12 let
- starší kategorii 16 let

                                       

Provedení soutěže: 
                                    -     každý závodník zaběhne dva pokusy.První mladší dívka a mladší 
chlapech svedou boj o absolutního vítěze z kategorie mladší a to samé bude u kategorie 
starších.

Technické provedení:
                                     -  dle směrnic hry Plamen I.vydání, platnost 1.9.2004 včetně dodatků

      1,2,3,4 a úpravou pro kategorii přípravka místo 80 cm bariéry bude 
      bariéra na CTIF útok a hadice postaveny 3 m za ohraničující čárou 
      na konci sbíhavého můstku kladiny   

                                        v disciplíně jednotlivci budou startovat dva závodníci současně,čísla 
                        drah se nebudou měnit.
                                        doba přípravy na pokus je zkrácen na 1 minutu
                                         
                                         dráha ,překážky,oblečení,přilby dle pravidel hry Plamen        
                                         tretry jsou povoleny pro starší kategorii

                                         hadice,rozdělovač,proudnice dle pravidel hry Plamen
                                         si přiveze závodník vlastní

                                        u kategorie přípravky je povolena fyzická pomoc vedoucího 
                                        jen na překážkách (né přenášení přes překážku)

Startovné:                   -    skupina závodníků uhradí startovné prezentaci
                                         startovné činí za jednoho závodníka 20,- Kč  

Lékařská prohlídka:  -   vysílající organizace a každý závodník zodpovídá za svůj  
                                         zdravotní stav a startuje na vlastní nebezpečí

Zdravotnická služba: - zajištěna 

Výsledková listina:    -    bude účastníkům na požádání zaslána či bude k dispozici na 
                                          internetu

Protesty                    -     podání protestu se provádí dle pravidel Plamene s podmínkou 
složení finanční částky ve výši 200,-Kč

                                      



Přihláška na Memoriál J. Dobiášové

…………………………………………………………………………………………..
SDH

…………………………………………………………………………………………
Kategorie

Jméno příjmení Datum narození

Adresa na SDH: 

…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
tel. na vedoucího………………………………………………………

V……………….. dne: ……………..                                                        …….……………….
                                                                                                                        Podpis a razítko


