Pohárová soutěž

O pohár krmelínského kopce
51. ročník pohárové soutěže hasičských družstev v Krmelíně
proběhne v sobotu 16. května 2020 od 15.00 hodin
a soutěž v požárním útoku mládeže, zařazené do Moravskoslezské ligy mládeže
v sobotu 16. května 2020 od 8.30 hodin
Propozice :

Sbor dobrovolných hasičů K r m e l í n Vás zve na

soutěž mladších a starších žáků v požárním útoku

Datum konání : sobota 16.května 2020 od 8.30 hod.

Místo konání

Prezentace

Kategorie

Kontakt
- 737106846

: hřiště u sportovní haly Krmelín

: od 8.00 hod.

: mini, mladší a starší žáci, dorost

: Jiří Bednář - 723718794, startovní pořadi soutěž MH , Petr Edelsberger
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Soutěž mladších a starších žáků v disciplíně požární útok s místní úpravou.

Soutěž je součástí Moravskoslezské ligy mládeže v požárním útoku - 3. kolo.

51. ročník pohárové soutěže mužů a žen

O pohár krmelínského kopce

Datum konání :

sobota 16. května 2020 od 15.00 hod.

Prezentace

:

Startovné

od 14.15 hod, pořadí tel. do pátku 15.5. do 20.00 hod

: 100 Kč
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Kontakt

: Mojmír Knebl, 724777492, moj.kn@post.cz, startovní pořadí muži - ženy

Trať
: Betonová plocha hřiště TJ Sokol Krmelín, rovinka do levotočivé zatáčky s
oběhnutím sudu. Oba proudaři před
přiběhnutím k čáře sestřiku musí proběhnout i s hadicemi překážkou (branou) o
šířce 1,3 m a výškou
1,5 – 1,6 m. Ta bude umístěna na travnaté ploše – viz. plánek.

Orientační plánek trati a překážky:

Pravidla

: Dle PS s místní úpravou
Sací koš s funkční klapou, 2 ks savic 2,5 m, čerpadlo - stroj, 2 ks hadice B,
rozdělovač, 4 ks hadice C,
2 ks proudnic.
Sportovní jednotný oděv, opasek, přilba, pevná uzavřená obuv (kromě
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kopaček).

Možnost půjčení 3 členů, každý závodník může běžet 2x a to v domovském
dresu, v družstvu žen
nesmí běžet muž.
Savice od nálivky se smí dotýkat země, po vytažení z kádě musí být koš
našroubován na savici,
savice nemusí být sešroubovány.

Časomíra

: elektronická

Každé mužstvo soutěží s vlastním nářadím na vlastní nebezpečí. Tato soutěž není
samostatně pojištěna.

Ceny:

Muži:
1. místo
2. místo
3. místo

800 Kč + pohár
500 Kč + pohár
300 Kč + pohár

Ženy:
1. místo
2. místo
3. místo

600 Kč + pohár
500 Kč + pohár
400 Kč + pohár

Soutěž se uskuteční za každého počasí. Bude zajištěna přípravná plocha na nářadí, parkoviště
(plocha pod schody), lavičky (v případě nutnosti s částečným zastřešením), stánky s
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občerstvením, WC.
Přijeďte na tuto tradiční pohárovou soutěž. Rádi Vás uvidíme. Nezapomeňte s sebou vzít
diváky a fanoušky!

Na Vaši účast se těší Sbor dobrovolných hasičů v Krmelíně.

ing. Lukáš Jarecký
velitel SDH Krmelín

ing. Mojmír Knebl
starosta SDH Krmelín
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