Sbor dobrovolných hasičů Malé Svatoňovice - Studánka
Vás srdečně zve na jubilejní desátý ročník
Memoriálu Ivany Valnohové - hasičskou soutěž
v běhu na 60m s překážkami – přebor jednotlivců, která se koná v sobotu
21.4.2018 od 9 hodin na fotbalovém hřišti v Malých Svatoňovicích

Propozice soutěže
Název soutěže:

Memoriál Ivany Valnohové

Pořadatel soutěže:
Velitel soutěže:
Hlavní rozhodčí:
Termín konání:
Prezence :
Nástup soutěžících:
Zahájení soutěže:
Místo konání:
Kategorie:

SDH Malé Svatoňovice
Josef Vokrouhlík
Julie Burdychová
21. dubna 2018
07,30 – 08,30 hod.
08,45 hod.
9,00 hod.
Malé Svatoňovice – fotbalové hřiště
1) běh na 60m s překážkami – přípravka ( děti do šesti let ) – 2 pokusy
2) běh na 60m s překážkami – chlapci, dívky – mladší, dívky - starší – 2 pokusy
3) běh na 60m s překážkami – chlapci – starší – 2 pokusy
Dle platných směrnic pro celoroční činnost kolektivů mladých hasičů
2 x bariéra – výška 150 cm, 3 x příčné břevno s výplní,
3 x kladina 400 x 18 cm, výšky 80 cm se 2 podpěrami a s náb. a sbíh. můstky
Vlastní – rozdělovač se 3 podpěrami do 60 mm od tělesa rozdělovače –
- všechny 3 stejné, jiné úpravy nejsou povoleny
2 hadice C 52 se spojkami DIN, min. délka 9,5 metru, plošná šířka
minimálně 65 mm (kategorie starších spojky DIN a ROTT)
1 proudnice C 52 – štafetová o minimální délce 0,25 m a minimální
hmotnosti 0,2 kg, s možnou úpravou pro uchycení řemínku maximální délky od těla 50 cm a připevněna k opasku
Startovat se bude ve třech drahách na travnatém povrchu
Elektrická houkačka
Elektrická časomíra
Zdarma – startovné se nevybírá
Vlastními dopravními prostředky
Zajištěno od 8:00 hod.
Vladimír Provazník, Zahradní 253, 542 34 Malé Svatoňovice
tel.: 724 149 599, sdhstudanka@seznam.cz

Pravidla soutěže:
Překážky:
Materiál:

Trať:
Start:
Časomíra:
Startovné:
Doprava:
Občerstvení:
Informace:

Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15.4.2018 na uvedenou adresu či e-mail.
Pravidla soutěže dle platných směrnic pro celoroční činnost kolektivů mladých hasičů!
Soutěž uspořádána dle platné Směrnice hasičských sportovních soutěží.

Další info na: www.sdhstudanka.webnode.cz

Překážky na tuto soutěž byly pořízeny za podpory Královéhradeckého kraje

Tento projekt probíhá za podpory Svazku obcí Jestřebí hory

Překážky na tuto soutěž byly pořízeny za podpory Královéhradeckého kraje

Tento projekt probíhá za podpory Svazku obcí Jestřebí hory

