Sbor dobrovolných hasičů Vítězov ve spolupráci s OSH Kolín
pořádá v rámci celoroční činnosti mladých hasičů

Zimní halovou soutěž
Termín:

28. 3. 2020

Místo:

Sportovní hala Velim (v areálu základní školy, vstup z ul. Václavská)
50.061058, 15.115428

Kategorie:

Přípravka
Mladší žáci
Straší žáci

Věkové kategorie:

přípravka
mladší žáci
starší žáci

Podmínky účasti:

Soutěž je otevřená družstvům přípravky, mladším a starším žáků z SDH
působící na okrese Kolín. Soutěží PĚTIČLENÁ družstva, z jednoho SDH je
možné postavit více družstvev. V případě neúplného družstva (ménně než 5),
nebbo počtu závodnníků, který nevydá na sestavení kompletních pětic (např.
7), bude možné doplnit účastníky z jiného SDH, aby možnnost soutěžení byla
umožněna všem. Nutná sálová obuv, platí i pro vedoucí mládeže a doprovod
V případě nepřezutí nebude povolen vstup do haly.

rok narození 2014 – 2017
rok narození 2009 – 2013
rok narození 2005 – 2008

Technické ustanovení:
Překážková dráha s prvky disciplín hry Plamen. Všichni soutěžící provedou
své pokusy s přilbou.
Disciplína:

Hasičská překážková dráha - 2 pokusy

Harmonogram soutěže:
13,30 - 14,00
14,00 - 14,15
14,15 - 14,30
14,30 - 16,00
16,00 - 16,30

prezence soutěže
nástup
představení dráhy vedoucím družstev
Hasičská překážková dráha
vyhodnocení soutěže a vyhlášení

Pořadatel si vyhrazuje možnost změny v časech nástupu na disciplíny.

Ostatní:
-

Přihlášku zaslat:

rozlosování a sestavení startovních listin provede pořadatel s ohledem na
hladký průběh soutěže
startovní listiny budou vyvěšeny po prezenci
parkování vozidel v okolních ulicích, žádáme účastníky, aby svými
vozidly nebránili výjezdy z domů a chovali se ohleduplně
stravování zajištěno pro soutěžící účastníky ze strany OSH
možnost zakoupení občerstvení v prostorách haly
dopravu si zajistí každé SDH samo

do 22. března 2020 elektronicky na e-mail: sdhvitezov@gmail.com,
další informace na tel. 731549952.

Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout účast soutěžících z důvodu naplněnosti startovní listiny.
Zájemci budou obratem o této skutečnosti informováni.
V průběhu soutěže budou pořizovány fotografie, které budou zveřejněny na facebookových
stránkách a webových stránkách SDH Vítězov a OSH Kolín a mohou být použity v tiskovinách.
Vaší účastí na této akci souhlasíte se zveřejněním Vašich fotografií. Souhlas je poskytován pouze
pro účely SDH Vítězov a OSH Kolín, který v zákonem stanovených případech neposkytne
fotografie jiným osobám či úřadům.
Dále dává svým přihlášením souhlas ke zpracování osobních údajů přihlášených soutěžících, kteří
souhlasí s uvedením osobních dat na přihlášce a ve výsledkových listinách správci SDH Vítězov a
OSH Kolín, který shromažďuje a zpracovává osobní údaje k účelům statistickým na dobu
nezbytnou pro účely organizace a vyhodnocení soutěže.

Těšíme se na Vaši účast
František Kratochvíl
starosta SDH Vítězov

Příloha : Přihláška do soutěže

