
                                                                                                                                                                                             

                                                   

PROPOZICE

SOUTĚŽE MLADÝCH HASIČŮ V BĚHU NA 60 M S PŘEKÁŽKAMI.

Soutěž pořádá SDH Lenešice, spolu s OSH Louny

v sobotu 12.dubna 2014 v LENEŠICÍCH ,,u sokolovny‘‘.

Prezence:                   8.00 – 8.30 hod
Nástup:                      8.45 – 9.00 hod
Zahájení soutěže:       9.00 hod

Soutěž bude probíhat dle Směrnice hry plamen.

Kategorie:  

1.)  mladší 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, ...
2.)  starší 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, ...

Každý soutěžící má možnost dvou pokusů.  



Protesty proti porušení regulérnosti soutěže může podat vedoucí družstva 
písemně, dle pravidel hry plamen.

Kauce k:  rozhodčímu disciplíny  100 Kč
                hlavnímu rozhodčímu   300 Kč
                odvolací komisi             600 Kč

Časový harmonogram soutěže:   
                                                   mladší dívky         1 kolo  
                                                   mladší dívky         2 kolo
                                                   mladší chlapci      1 kolo
                                                   mladší chlapci      2 kolo
                                                   starší dívky           1 kolo  
                                                   starší dívky           2 kolo
                                                   starší chlapci         1 kolo
                                                   starší chlapci         2 kolo

Organizační pokyny:
Startovní listinu sestaví pořadatel dle došlých přihlášek.
Povrch dráhy je travnatý.
Soutěžící jsou povinni se zdržovat v prostoru startu, doba na přípravu pokusu je 
1 minuta.
Pojištění účastníků je zajištěno pojistnou smlouvou platnou pro kolektivy MH, 
podmínkou jsou zaplacené příspěvky na OSH za rok 2014.
Pořadatel si vyhrazuje právo nezařadit účastníky do soutěže, kteří řádně 
nevyplnili přihlášku požadovanými údaji, nebo tuto přihlášku v daném termínu 
nedoručili pořadateli.
Každý soutěžící bude řádně označen dle pokynů pořadatele po celou dobu 
plnění disciplíny. Po splnění 2 kola disciplíny ihned označení odevzdá u 
prezence.
Stravování je zajištěno v prostoru sportovního areálu na vlastní náklady.
V případě prokázání podvodu, bude celý kolektiv vyloučen ze soutěže.
Pořadatel si vyhrazuje právo změny dle technických podmínek.

Řádně vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 21.března 2014
 na e mail : sdh-lenesice@seznam.cz,
 nebo na adresu : Hasiči Lenešice, Žižkova 14, 439 23 Lenešice
 Kontaktní telefon : 732 530 218

Na všechny účastníky soutěže se těší SDH Lenešice a OSH Louny.                      
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