SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

UBLO

Vás srdečně zve na 5. ročník soutěže
družstev mladých hasičů, mužů a žen v požárním útoku

„Memoriál Antonína Navrátila“
Soutěž se koná

v sobotu 15. 9. 2018

na dolním hřišti v Uble
Kategorie: přípravka, mladší žáci, starší žáci, ženy, muži, muži nad 35 let
Disciplína: požární útok (2B)
výstroj dle pravidel PS a Plamen

sportovní hadice povoleny (C42, B65) včetně kategorií mladých hasičů
Věkové kategorie mladých hasičů dle sezony Plamen 2017/2018
Starší žáci – ročník narození 2003, 2004, 2005, 2006 …
Mladší žáci – ročník narození 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 …
Přípravka – ročník narození 2012, 2013, 2014, 2015
(v kategorii přípravka je povolen ve družstvu start dvou žáků ročník 2011)
V kategorii muži nad 35 let je povolen ve družstvu start dvou mladších soutěžících
Provedení útoku:
Přípravka: startují sedmičlenná družstva dle pravidel Plamen + sportovní hadice + místní úpravy
-je povoleno tzv. vedení
-tolerance zásahu vedoucích pouze u pomoci s přidržením savice pod vodou ne její zvedání
Mladší a starší žáci: dle pravidel Plamen + sportovní hadice
Muži, ženy, muži nad 35 let: dle pravidel PS + sportovní hadice + místní úpravy viz. video
https://www.youtube.com/watch?v=C6LPc8piyzQ
Startovné: přípravka, mladší a starší žáci: 100,- Kč
muži, ženy, muži nad 35 let: 150,- Kč
Družstvo před startem odevzdá řádně vyplněnou přihlášku.
PROGRAM SOUTEŽE:
11:30 hod. příjezd a prezentace soutěžních družstev mladých hasičů
12:00 hod. nástup soutěžních družstev mladých hasičů a zahájení soutěže
14:30 hod. příjezd a prezentace soutěžních družstev mužů a žen
15:00 hod. nástup soutěžních družstev mužů a žen a zahájení soutěže

Obec Ublo

CENY PRO VÍTĚZE
přípravka, mladšížáci,
starší žáci

ženy

muži

muži nad 35 let

1. místo - trofej
2. místo - trofej
3. místo – trofej
sladká odměna pro
všechny družstva

1. místo – trofej + 500,- Kč
2. místo - trofej + 300,- Kč
3. místo – trofej + 200,- Kč

1. místo – trofej + 500,- Kč
2. místo - trofej + 300,- Kč
3. místo – trofej + 200,- Kč

1. místo – láhev slivovice
2. místo – láhev slivovice
3. místo – láhev slivovice

Občerstvení zajištěno.
Na Vaši účast se těší SDH Ublo.

Kontakt: Geržičák Jiří 605758908

