SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ CHODOV
10. ročník Karlovarské krajské ligy dospělých a dorostu 2015

Pozvánka
na 2. kolo Krajské ligy v požárním útoku mužů, žen a dorostu
„O pohár starosty města“
Datum konání:
Místo konání:
Prezence:
Zahájení soutěže:
Předpokládaný průběh:

sobota 18. dubna 2015
Atletický stadion, Š a K Chodov, Okružní ulice (parkování vozidel)
8:15 – 8:45 hodin
9.00 hodin
9:00 - 11:00 100 m překážek muži a dorostenci, požární útok ženy
11:00 - 13:00 100 m překážek ženy a dorostenky, požární útok muži
14:00 předpokládané vyhlášení výsledků

PODMÍNKY SOUTĚŽE
Muži, ženy, dorci, dorky
Požární útok: vybavení:

Muži, ženy, dorci, dorky :

stroj dle pravidel KL 2015 – může být nastartován, vybaven
přetlakovým ventilem
savice 2 ks, délka 2,5 m
sací koš s funkčním zpětným ventilem
hadice: B 2 ks o délce 20 m, průměr 75 mm
hadice: C 4 ks o délce 20 m, průměr 52 mm

Organizátor si vyhrazuje právo změnit počet pokusů dle množství soutěžících. Ostatní
neupravené podmínky se řídí dle pravidel Krajské ligy pro rok 2015.
Do hodnocení KL 2015 se počítá dosažení nejlepšího času v disciplíně požární útok.
100 m překážek jednotlivci muži a ženy: Dle pravidel požárního sportu SHČMS včetně platných
dodatků. V kategorii muži (dorostenci) a ženy (dorostenky) postoupí 8 nejrychlejších z prvních
dvou pokusů do vyřazovacího pavouku.
DODATEK
K provedení požárního útoku budou nástřikové terče s elektronickou časomírou pro všechny
kategorie stejné.
Startovné:
Družstva na jednotlivou kategorii 200,- Kč/na družstvo na soutěž v PÚ.
V disciplíně 100m bez startovného.
Přihlášku (str. 3): do 17. 4. 2015 písemně nebo na tel. 725056503 – Ing. Jiří Kiss, Husova 588, 357
35 Chodov, případně E-mail: kiss@mestochodov.cz, jednotlivce, prosím, poslat co nejdříve emailem.
Soutěž je pojištěna.
Občerstvení a hodnotné ceny zajištěny. Těšíme se na Vaší účast.
PŘIHLÁŠKA
Přihlašuji družstvo muži* ženy* dorci* dorky* název: ………………………………………
Požární útok ano/ne* 100m/(příloha)
jednotlivci ano/ne* (příloha)
do soutěže „O pohár starosty města“ konané dne 18. 4. 2015 v Chodově
*Nehodící se škrtněte!
…………………….
Podpis a razítko
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PŘIHLÁŠKA
do soutěže Karlovarské ligy 2015
přihlašuje SDH: ……………………………………………………………………… (družstvo)
v rámci kola č. 2 pořádaného SDH CHODOV dne 18. 4. 2015
(pořádající a datum konání)
*
*
*
v kategorii:
MUŽI
ŽENY
DORCI
k plnění disciplín: 100 m překážek, požární útok

Jméno a příjmení závodníka

Datum
narození

DORKY

Evidenční číslo
SDH

*

100 m
ANO/NE

Požární útok
ANO/NE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Informace o doplnění (poskytnutí) člena družstva z jiného družstva (jinému družstvu):
Jméno a příjmení
soutěžícího

Kmenové
družstvo

Žádající družstvo

Starty povoleny
za družstva
SDH

Podpis
soutěžícího

Schváleno
hlavním
rozhodčím

Přihlašovatel stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO použité v disciplíně požární útok odpovídají Pravidlům Karlovarské
ligy, a že výše uvedení soutěžící splňují požadavky Karlovarské ligy.

Vedoucí družstva: .......................................………..
příjmení a jméno

V .............................................. dne .........................2015

Poznámky: 
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Nehodící se škrtne.

………………..
podpis

................................………………
(razítko a podpis přihlašovatele)

Parkoviště
u školy

Vozidla prosím parkovat na parkovišti před školou v
Husově ulici nebo v Okružní ulici podél Chodovského
potoka, odkud se bude nářadí navážet na stadion. Žádám
řidiče, aby NENAJÍŽDĚLY svými vozidly přes bránu na
stadion směrem od Husovy ulice. Děkujeme.
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