SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Nový Jičín,
Zborovská 2096/5, 741 01 Nový Jičín
Nový Jičín dne 18. dubna 2018
Všem: vedoucím kolektivů dorostu,
členům OORM ,
hostům a rozhodčím.

POZVÁNKA
na
„ Okresní kolo soutěže dorosteneckých kolektivů a jednotlivců“,
které se koná:
v areálu Základní školy Kopřivnice, 17. listopadu 1225
v sobotu dne 12. května 2018.
Pokyny a podmínky:
1) Disciplíny:

- družstva - požární útok dle pravidel, 2 pokusy, přetlakový
ventil, 2 hadice B u všech kategorií,
- běh na 100 m s překážkami (soutěží 7 členů,
hodnotí se 5 nejlepších),
- štafeta 4 x 100 m,
- testové otázky (www.dh.cz),
- jednotlivci – dvojboj, 100 m překážek, testové otázky

2) Nářadí:

každý vlastní, bez úprav, bude prováděna namátková kontrola.

3) Časový plán: do 7,30 hod. příjezd, presentace
v 8,00 hod. zahájení a plnění disciplín
4) Upozornění:

Při presentaci předložit záznamníky o celoroční činnosti.

5) Občerstvení:

Bude zajištěno OSH Nový Jičín, na základě písemné přihlášky
nebo po telefonické, emailové, domluvě.

Při prezentaci vedoucí předloží od všech závodníků členské průkazy SH ČMS
s fotografii a občanský průkaz, plus aktuální vyplněnou přihlášku !!!
Do Krajského kola dorostu (10.6.2018 Český Těšín) bude postupovat z každé
dorostenecké kategorie pouze 1 zástupce.
V případě neúčasti družstva na okresním kole, bez omluvy, bude družstvu
naúčtováno penále 400 Kč.
Na Vaší účast se těší
Petr Bordovský v.r.
vedoucí ORM OSH

Stanislav Kotrc
starosta OSH

Přihláška do soutěže
Soutěží se zúčastní kolektivy a jednotlivci na základě emailové přihlášky na OSH Nový
Jičín (osh.novyjicin@c-mail.cz) v termínu do 30. dubna 2018 a originál písemné přihlášky
odevzdají u prezentace – příloha „Přihlášky – Dorost 2018“.
Družstvům a jednotlivcům, kteří se nepřihlásí nebude umožněn start !!!

------------------------------------------- zde odstřihnout -----------------------------------------------

OBJEDNÁVKA

STRAVY

SDH ............................……................. objednává stravu pro ..........……….členů kolektivu (jednotlivců), vč.
doprovodu.

na soutěž „Okresní kolo soutěže dorosteneckých kolektivů a jednotlivců“
v Kopřivnici 12.5.2018

razítko a podpis SDH

Zašlete do

30. dubna 2018 na:
SH ČMS - Okresní sdružení hasičů
Zborovská 2096/5
741 01 Nový Jičín
tel. 724 874 049
e-mail: osh.novyjicin@c-mail.cz

