Sbor dobrovolných hasičů ,
Jablonecké Paseky,

Jablonec nad Nisou

XXI. ročník

„O

soutěže

MALÉHO

SOPTÍKA“

z Jabloneckých Pasek.
kdy :

v sobotu

26. září

2015

od 9.00 hodin

kde : na hřišti v Jabloneckých Pasekách za sokolovnou
Soutěžní discipliny :
Přihlášky :

požární útok

do 23. z á ř í 2015

na adresu nebo na e-mail :

Hasičská zbrojnice, SOPTÍK, Pionýrů 7, 466 02 Jablonec nad Nisou - Paseky
 724 179 439 (pan Prokop)
Přihláška

email : info@hasicijbcpaseky.org

musí obsahovat : jméno, příjmení, datum narození soutěžících a potvrzení vysílající
organizace. V přihlášce uveďte soutěžní kategorii ( viz příloha).

Startovné: činí 200,- Kč za jedno družstvo a bude uhrazeno při prezentaci před zahájením
soutěže.
Pojištění:

startujících je řešeno hromadným pojištěním. Při startu budou kontrolovány
legitimace členů.

Občerstvení: bude zajištěno stánkovým prodejem.
Cestovné:

si hradí každá organizace sama.

Prezentace:

bude probíhat od 8.15 do 8.45 hodin.

Výstroj družstva je jednotná (stejnokroj, nebo sportovní úbor např. tepláková souprava
dlouhý rukáv), sportovní obuv (ale ne tretry nebo kopačky),
ochranná přilba bez úprav.

Nářadí je dle norem ČSN a dle Směrnice pro celoroční činnost kolektivů mladých hasičů.
Přetlakový ventil a jednotné proudnice dodá pořadatel soutěže.
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Technické provedení :
Požární útok
Bude probíhat ve dvou pokusech. Pořadatel dodá proudnice a přetlakový ventil. Závod bude
probíhat podle „Směrnice pro celoroční činnost kolektivů mladých hasičů“.
Časomíra: elektronická

Kategorie: mladší žáci
starší žáci
Zařazení do kategorií dle „Směrnice pro celoroční činnost kolektivů mladých hasičů“
Hodnocení bude provedeno podle dosažených časů.
Vítězové budou vyhlášeni po skončení soutěže na slavnostním nástupu a nejlepší obdrží pěkné
ceny.
Soutěž se koná za finanční podpory Statutárního města Jablonec nad Nisou.
Pořadatelé očekávají dochvilnost závodníků, jejich sportovní duch a věří, že tak všichni
přispějeme ke zdárnému průběhu soutěže, propagaci hasičského sportu a
k nezapomenutelným vzpomínkám pro nás všechny, organizátory i soutěžící.
Těšíme se na vaší účast.
S pozdravem

Pavel BENDA
starosta SDH Jablonecké Paseky

V Jablonci nad Nisou, dne 9. září 2015.

www.hasicijbcpaseky.org

2

info@hasicijbcpaseky.org

