
Sbor dobrovolných hasi čů SLAPY
pořádá

8. ročník sout ěže v požárním útoku
pro kolektivy mladých hasi čů

Memoriál Martina Hacha
Datum soutěže: 9.6.2019
Místo konání: Fotbalové hřiště (směr Libějice)
Kategorie: dle pravidel dohodnutých na OORM 4.9.2018

starší – děti narozené od 1.9.2003, úprava pro ročník 
   2002, jen pokud jsou žáky ZŠ

mladší – děti narozené od 1.9.2007
přípravka – děti narozené od 1.9.2012 (maximálně 3 

         prvňáci narození od 1.1.2012 do 30.8.2012)

Program:   8.00  prezence
  8.15 nástup, porada vedoucích a rozhodčích
  8.30 zahájení soutěže
13.00 vyhlášení výsledků

Velitel soutěže: Milan Jírovec
Hlavní rozhodčí + startér: Jaromír Netolický
Základna: Jiří Šustr
Nástřiková čára: Jiří Čihák
Štafeta: Petr Sedláček
Časomíra – SDH Lom

Přihlášky zasílejte do 5.6.2019 na e-mail jirovcovi@seznam.cz

Podmínky sout ěže:
Dle pravidel hry Plamen s úpravami. Terče sklopné – elektronické.
Motorová stříkačka PS 12 bez viditelných úprav.
Je možné si půjčit 1 závodníka.
Přípravka:  Vedoucí mohou běžet s kolektivem, ale nesmí jim fyzicky pomáhat nést
rozdělovač,  spojovat hadice nebo je táhnout. Pokud by hrozilo nebezpečí,  může
zasáhnout každá osoba.
Mladší žáci:  Podle směrnice hry Plamen. Sací  koš musí být  našroubován před
ponořením do vodního zdroje. Počet soutěžících 7 + strojník.
Starší  žáci:  Podle směrnice  hry  Plamen.  Sací  koš musí  být  našroubován před
ponořením do vodního zdroje. Počet soutěžících 7.

Doplňková  sout ěž – štafeta 3x60 m ( jen pro kategorie mladší a starší)
Každé družstvo postaví 3 členy. Každý člen po startu překoná bariéru, za bariérou
vezme  hadice  (stuhy),  překoná  kladinu,  za  kladinou  zapojí  rozdělovač,  udělá
vedení  a  proběhne cílem.  Mladší  žáci  vezmou hadice  až po  překonání  kladiny.
Hadice a proudnice vlastní nebo lze půjčit od pořadatelů.

Občerstvení, přístřeší, WC zajištěno.
Těšíme se na vaši účast.
Velitel Milan Jírovec (tel. 777 557 107)



PŘIHLÁŠKA

do soutěže mladých hasičů
8. ročník soutěže v požárním útoku ve Slapech

Memoriál Martina Hacha
9.6.2019

SDH : ……………………………………..
Kolektiv:…………………………………..
Kategorie:…………………………………

Jméno a příjmení Datum narození Pozice
 (koš, rozdělovač, proud, ...)

1
2
3
4
5
6
7
8
N

N – náhradník

Přihlašovatel stvrzuje, že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní podmínky stanovené 
Směrnicemi pro celostátní činnost kolektivů mladých hasičů.

Vedoucí družstva:………………….      

V………………………dne………..

                                                                   …………………………………….
                                                                                                             Razítko a podpis přihlašovatele                 


