Okresní kolo hry Plamen Dobroměřice 27.5. a 28.5.2017

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, okresu Louny, Odborná rada mládeže
Pozvánka na soutěž Plamen 2017
Datum konání: 27.5. a 28.5 2017, nástup 8.30, zahájení soutěže 9.00 hod
Místo konání: Dobroměřice, fotbalový areál
Soutěžní kategorie: Mladší, Starší,
Dorost a Jednotlivci ( dorost ) dne 4.6.2017 v Telcích s Požárním sportem!!!!!
Soutěžní disciplíny: Štafeta 4x60, štafeta CTIF, útok CTIF, štafeta požárních
dvojic, požární útok.
Ubytování: Stany
Strava je zajištěna: 27.5.2017 – oběd a večeře
28.5.2017 – snídaně a oběd
Soutěžní družstva si sebou vezmou příbory, talíře ( ešus ) a hrnek.
Nájezd soutěžních družstev bude samozřejmě možný již v pátek 26.5.2017
!!!!!!!Upozorněte prosím na soutěž proškolené rozhodčí mládeže, jejich účast
je nutná a povinná.!!!!!!!! – min. 2 z každého SDH

Rozhodčí nájezd v pátek 26.5.2017 nejpozději do 19:00 hod
Vrácenky zasílejte nejpozději do 12.5.2017 na
P.Vanourek@seznam.cz
Informace k soutěži
Hlavní rozhodčí disciplín:
4x60 – Lenka Vernerová: běží se dva rozběhy (celé družstvo)
Štafeta CTIF – Zdenek Pazdera: běží se dva pokusy
Štafeta požárních dvojic – Jana Husáková: běží celé družstvo
Útok CTIF – Martina Bláhová: běží se dva pokusy
Pomocný rozhodčí Jaroslav Kosina
Požární útok – Jakub Pazdera: běží se dva pokusy
Pořadí disciplín tak jak je napsané.
Velitel Soutěže: Pavel Vaňourek
Hlavní rozhodčí: Jaroslav Kosina
Vedoucí pracovní čety: Sailer Jiří

Další informace:
V areálu je zakázané parkování vozidel. Vozidla budou parkovat okolo areálu na
parkovišti a nebo na přilehlé travnaté ploše – Parkování bude koordinované
pořadatelem.
V areálu je zakázáno rozdělávat ohně, Grily jsou povoleny. Pořadatel vyčlení
jedno místo na ohniště.
Sprchování bude možné v areálu ale pouze s vedoucím, který po odchodu svých
svěřenců sprchy překontroluje a uklidí.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co se týče rozhodčích vyplňte jmenný seznam a opakuji již
po několikáté, pokud nebudete mít sebou rozhodčí 2x bude
muset jít pískat vedoucí!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Opravdu to již myslím vážně, protože je to vůči ostatním
nespravedlivé
Na tomto odkazu prihlasky.dh.cz vyplňte přihlášku a odešlete.
Její kopii přivezete sebou na soutěž (pro možné úpravy)
Soutěžní družstvo bude přihlášeno pouze pokud doručí
vrácenku vyplněnou dle pokynů a Přihlášku která bude
náležitě vyplněná a odeslaná. A samozřejmě ve vrácence
budou i jmenovitě rozhodčí.
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Vrácenka na soutěž Plamen konané dne 27.5. a 28.5.2017
Na okresní soutěž Plamen 2017 přihlašuji za SDH …………………………..
Družstva přípravky ……………………..
Družstva mladších ……………………..
Družstva starších ……………………….
Celkem se zúčastní ………………………. dětí.
Dospělých ………………
Rozhodčích ……………………..
Vrácenku vyplnil ………………………………….

Vrácenka na soutěž dorostu konané dne 4.6.2017
Na okresní soutěž dorostu 2017 přihlašuji za SDH …………………….
Prosím o vyplnění jmenného seznamu včetně data narození a u jednotlivců
věkové kategorie dle platnosti pro tento ročník.
Dorost ………………….,
Jednotlivci dorost
mladší
střední
starší
Celkem se zúčastní ……………………… dorostenců
Dospělých ………………………..
Rozhodčích ………………….....
Vrácenku vyplnil

