Sbor dobrovolných hasičů Rožnov si Vás dovoluje pozvat
na XXX. ročník soutěže v požárním útoku

O PUTOVNÍ POHÁR OBCE ROŽNOV
Datum konání: 5. července 2019
Místo konání: Rožnov, hřiště za sokolovnou
Kategorie: muži, ženy, přípravka, mladší děti, starší děti
Program: 9:00 – 9:45 – příjezd a prezence družstev
9:45 – nástup družstev
10:00 – zahájení
Kontakt a info: Pišta Jan: 737 465 689, email: janpista@seznam.cz (družstva mužů a žen)
Kodešová Iveta: 724 091 248, email: kodes@tiscali.cz (družstva dětí)
http://www.sdhroznov.cz
Startovné: muži, ženy – 200 Kč (při přihlášení na www.sdhroznov.cz do 30.6. – 150 Kč) , děti – 50 Kč
Technické podmínky:
-

soutěží se dle Směrnice hasičských sportovních soutěží, děti podle Směrnice hry Plamen
družstvo lze doplnit maximálně dvěma členy jiného družstva (povoleny dva starty)
útok mužů a žen bude prováděn bez použití přetlakového ventilu
muži na 3 hadice B75 a 4 hadice C52, ženy na 2 hadice B75 a 4 hadice C52
časomíra elektronická, nástřikové terče

- soutěž dětí probíhá souběžně se soutěží mužů a žen a skládá se z: štafety dvojic, upravené štafety CTIF a
požárního útoku Plamen
- štafeta CTIF se běhá člunkově a budou vypuštěny 2 dlouhé volné úseky tak, že trať je určena pro 7 členů
- délka úseku 35 metrů
Vyhodnocení výsledků aktuálního ročníku soutěže probíhá bez ohledu na průběžnou situaci v putovním poháru!
Hodnocení soutěže O putovní pohár:
-

soutěž probíhá po dobu 5 let (2015 – 2019) v kategoriích muži a ženy, letos se koná pátý – poslední – ročník
celkové vyhodnocení bude provedeno součtem umístění ze všech 5ti ročníků
v případě shodného součtu umístění rozhodne o vítězi součet časů ze všech 5ti ročníků
v případě neúčasti v některém z ročníků bude družstvu započítáno umístění následující po posledním družstvu

U příležitosti výročí 130 let od založení našeho sboru proběhne v průběhu soutěže ukázka historické techniky.
V případě, že byste se chtěli se svoji technikou prezentovat, kontaktujte nás prosím na některém z výše
uvedených kontaktů.
V průběhu celé soutěže bude zajištěno bohaté občerstvení

T ěšíme se na Vaši účast
Online přihlášení

