Propozice soutěží o putovní pohár starosty obce Hajnice
Pořadatel:
Velitel soutěže:
Hlavní rozhodčí:

Sbor dobrovolných hasičů Hajnice
Andrea Žáková SDH Hajnice
sobota 18.5.2019 Petr Hepnar ml. SDH Velké Svatoňovice
neděle 19.5.2015 Petr Hepnar st. SDH Velké Svatoňovice
Termín a místo konání:
18.a 19. května 2019 hřiště SK Spartak Hajnice
Časomíra:
Elektrická + kontrolní ruční měření
Startování:
Elektrická houkačka
Startovné:
100,- družstva
30,- Kč za jednotlivce přihlášeného v řádném termínu
100,- Kč za jednotlivce přihlášeného na místě v den závodu
Kauce při podání protestu: 200,-Kč

Soutěže budou provedeny dle směrnic soutěží PLAMEN s platností od 1.9.2016 (modrá)

POHÁROVÁ SOUTĚŽ DRUŽSTEV sobota 18.5.2019
Soutěž je zařazena do poháru OORM Trutnov 2018-2019
Štafeta 4x60m proběhne člunkovým způsobem, štafeta dvojic a požární útok - provedení disciplín i nářadí musí
odpovídat směrnici hry PLAMEN
Vyjímka je v počtu dětí pro disciplíny, dva pokusy ve 4x60 může běžet i méně dětí než 8, minimálně jeden závodník v
druhém pokusu jiný tedy celkem 5 závodníků. Ve štafetě dvojic 2 pokusy možno stejná pětice, útok možno v 5 dětech oba
proudy. V disciplíně požární útok s vodou je pouze jeden pokus, soutěží se na sklopné terče (kvůli stejným podmínkám, na
hřišti často fouká vítr) střídavě ze dvou základen mladší, starší. Pokud se dohodnou vedoucí na místě, je možno si půjčit děti
z jiných kolektivů. Pohárovou soutěž bereme jako přípravu na okresní kola PLAMEN.
Pořadatel si vyhrazuje právo v případě špatného počasí a ohrožení bezpečnosti soutěžících zrušit, nebo upravit
jednotlivé disciplíny

Uzávěrka přihlášek družstev je ve čtvrtek 16.5.2019
Z důvodů pojištění soutěžících je nutno odevzdat u prezentace řádně
vyplněnou a orazítkovanou přihlášku !!!

POHÁROVÝ ZÁVOD J60 neděle 19.5.2019
Soutěž je zařazena do Poháru OORM o přeborníka okresu Trutnov
2018-2019 v šedesátkování
60 m jednotlivců je volný závod, rozdělený na 5 kategorií: Přípravka do 6 let - hadice mohou být u rozdělovače jako u
št. CTIF viz pravidla OORM TU, příčné břevno 0,7 m, kladina 80cm délka 4m. Ml. dívky; ml. chlapci; st. dívky příčné břevno 0,7 m, kladina 80cm délka 4m. St. chlapci - bariera 150cm kladina 80cm délka 4m.
Nářadí vlastní, musí odpovídat směrnici PLAMEN. Soutěží se ve dvou pokusech, čas horšího pokusu se škrtá.
Kategorie Přípravka, Mladší dívky a Mladší chlapci startují ve 3 drahách, šířka drah zmenšena na 2m. hadice
osazeny pouze spojkami DIN
Kategorie Starší dívky a Starší chlapci startují ve 2 drahách šíře 2,4m, spojky DIN i ROTT, hadice 10 i 20m
Doba na přípravu a provedení pokusu – maximálně 2 minuty!!! Závodníci se musí prokázat na startu platným průkazem
MH.
Pořadatel zařadí soutěžící do startovní listiny podle pořadí zapsaného v přihlášce, přednost mají přihlášky zaslané
v řádném termínu.
Pořadatel si vyhrazuje právo v případě špatného počasí a ohrožení bezpečnosti soutěžících závod zrušit a
přesunout na náhradní termín.

Uzávěrka přihlášek jednotlivců je v pátek 17.5.2019

POVRCH VŠECH DRAH TARTAN
Z důvodů pojištění soutěžících je nutno odevzdat u prezentace řádně
vyplněnou a orazítkovanou přihlášku !!!

„Tyto akce se uskuteční za podpory Společenství obcí Podkrkonoší“

