Pozvánka
k účasti v I.kole hry Plamen 2019/2020 - Závodu požárnické všestrannosti
Místo: ČERVENÝ HRÁDEK - hasičské cvičiště
Pořadatel: SDH Červený Hrádek, ve spolupráci s OSH Kolín
Termín: sobota 5.října 2019
Prezence: od 7:45 do 8:15h ( soutěžní družstva, rozhodčí, tech. četa)
Nástup a zahájení: 8:30h
Kategorie: - mladší žáci
- starší žáci
Soutěž proběhne dle NOVÉ „Směrnice hry Plamen“ (platí od
1.9.2016). POZOR na změny !!!
(POZOR na věkové limity !!!!! Jednoduchá pomůcka : zúčastnění
závodníci nesmí v kterýkoli den příštího roku dovršit 12 let u
mladších a 16 let u starších).
Disciplína „ Závod požárnické všestrannosti“ (branný závod) je
součástí celoroční činnosti a bude připočtena k výsledkům jarního
kola hry Plamen v postupové i nepostupové části.
Předpokládaný start závodu po nástupu a rozmístění rozhodčích cca
v 9:45 – 10:00h.
Občerstvení pro účastníky zajištěno.
Přihlášky do soutěže zašlete nejpozději do ČTVRTKA 26. září 2019
(včetně) na mail : sh.kolin@c-box.cz. (Prosím posílejte POUZE na
uvedený mail).

Včasné zaslání přihlášek je nezbytné vzhledem k nutnosti zajištění
stravy, cen a dalšího materiálu.
Rovněž je nutná účast alespoň 2 dalších osob u každého kolektivu z
důvodu obsazení rozhodcovských postů na kontrolních stanovištích.
Seznam těchto osob uveďte v přiložené přihlášce.
Přihlášky zaslané elektronicky NEMUSÍ být opatřeny všemi
náležitostmi (razítko, podpis…),
Originály přihlášek (řádně vyplněné, s razítkem a podpisem zástupce
vysílajícího SDH) předloží kolektivy při prezenci na místě.
Prosím o vyplnění Přihlášky pro každou hlídku zvlášť (5 dětí).
Případné další závodníky (neúplná hlídka – méně než 5 dětí) uveďte
na samostatné Přihlášce a označte „NEÚPLNÁ“ (např.
„KOTĚHŮLKY mladší – NEÚPLNÁ“). Doplnění do plného počtu
bude provedeno po dohodě mezi vedoucími, aby co nejvíce dětí
dostalo možnost soutěžit.
Stejně, jako při jarním kole v Kolíně, bude při prezenci provedena
kontrola družstva (průkazky tedy s sebou !!!)
Je rovněž nutné věnovat patřičnou pozornost předepsaným
podmínkám pro účast v soutěžích hry Plamen ( řádná registrace u
OSH, členské příspěvky, věk soutěžících atd.)
Vzhledem k malé kapacitě místních prostor na sezení je vhodné, aby
si kolektivy přivezly vlastní přístřešky (příp. s boční plachtou) a
vybavení k sezení.
Těším se na shledání !!!

Hybler J., ved. OORM

