Propozice - Noční soutěž mladých hasičů v požárním útoku
Hýskov 17. června 2022
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Všeobecná ustanovení:

Pořadatel:
Termín:
Místo:
Přihlášky:
Příjezd:
Prezence:
Startovné:
Stravování:
Stanování:
Oblečení:

Informace:
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SDH Hýskov, Kladenská 21, 267 06 Hýskov
17.- 18. června 2022
Hýskov – fotbalové hřiště
Co nejdříve, stanovili jsme maximální počet družstev - 40. Kdo se přihlásí
dřív, tak závodí.
18:00 - 19:00 hod.
od 19:00 - 19:30 hod.
200 Kč za družstvo
snídaně bude zajištěna pro ty, co nahlásí že u nás přespí ve vlastních
stanech (prosíme sdělit nejpozději 15.06.2022)
stany se budou moci postavit přímo v areálu hřiště
Členové kolektivu MH soutěží ve sportovním oblečení nebo v pracovním
stejnokroji (kolektiv jednotné oblečení). Je zakázáno používat kopačky a
obuv se špunty. Dlouhé rukávy a helmy jsou povinné.
Jan Blahovec, tel.: 608 029 645, mail: jan.blahovec@seznam.cz

Technická ustanovení:

Požární útok:

pouze 1 pokus, proudnice vlastní, B nesmí být připevněno ke stroji.
Přetlakový ventil dodá pořadatel.

Průběh disciplíny: Shodná s požárním útokem při hře Plamen. Změna je pouze u terčů. Po
zasažení terče a jeho rozsvícení musí ještě soutěžící uhasit hořící cíl. Pak je
disciplína splněna. Čas se zastavuje zasažením obou terčů. Doba hašení
ohně nemá na výsledný čas vliv. Disciplína musí být ukončena do dvou
minut od startu.
Kategorie:
Podmínky účasti:
Časový rozvrh:
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- přípravka
- mladší žáci
- starší žáci
Členové kolektivu musí mít průkazy MH nebo členské průkazy SH ČMS
opatřené fotografií.
19,00 – 19,30 hod. prezence MH rozmístění stanu a jejich stavba
19,30 nástup, zahájení soutěže přípravek
20,00 nástup, zahájení soutěže mladších a starších žáků
Volná zábava táborák, opékání buřtů, občerstvení zajištěno
8,00 – 9,00 Budíček a výdej snídaní
Úklid stanů a hřiště, odjezd

Závěrečná ustanovení

V případě nekázně bude kolektiv odeslán domů.
SDH Hýskov:
Starosta: Petr Horský
Tel: 724 978 248

vedoucí mládeže: Jan Blahovec
Tel. 608029645

Sbor dobrovolných hasičů Hýskov; Kladenská 21; 267 06 Hýskov
www.hasicihyskov.cz; hasicihyskov@seznam.cz

