SH ČMS - SDH Leskovec
si Vás dovoluje pozvat na

XXXIX. ROČNÍK HASIČSKÉ SOUTĚŽE
MEMORIÁL OBĚTÍ JUŘÍČKOVA MLÝNA

Soutěž proběhne v neděli 22. července 2018 ve sportovním areálu
v Leskovci
Kategorie:

Muži
Ženy
Muži nad 35 let

Program soutěže:

12.30 – 13:00 příjezd družstev
13.00
nástup, zahájení, porada velitelů

Disciplína:
Časomíra:

Požární útok dle pravidel PS s úpravou
Elektronická – sklopné terče

Startovné:
Start družstev:

150,- Kč + vypsaná přihláška.
dle příjezdu

Nářadí: všechna družstva nářadí vlastní , hadice libovolné 2B + 4C
Družstva soutěží na vlastní nebezpečí.
Ihned po skončení posledního požárního útoku se soutěž uzavírá!
Hodnocení družstev:
Muži
1. místo 1.500,- Kč + pohár
2. místo 1.000,- Kč + pohár
3. místo 500,- Kč + pohár

Ženy

Muži nad 35 let

1.000,- Kč + pohár
500,- Kč + pohár
300,- Kč + pohár

pohár + 1/2l valašské
pohár + 1/2l valašské
pohár + 1/2l valašské

Pořadatel neodpovídá za odložené věci.
Starosta SDH Leskovec:
Libor Goldefus

Velitel soutěže:
Martin Hromada
739 091 793

PŘIHLÁŠKA
do hasičské soutěže

SDH ...................................................................................................................
Přihlašuje družstvo:

mužů

žen

mužů nad 35 let

Kdy a kde: 22.července 2018 Leskovec
Název soutěže: Memoriál obětí Juříčkova mlýna
P.Č.

příjmení a jméno

datum narození

podpis

SDH *

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

*Uvádí se v případě, že závodník je z jiného SDH než přihlašovatel do soutěže

Přihlašovatel stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO použité v disciplínách požárního sportu odpovídají Směrnici
hasičských soutěží, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené a že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost
a ostatní podmínky stanovené ve Směrnici hasičských soutěží a propozicích soutěže a dává svým podpisem souhlas ke zpracování
osobních údajů přihlášených soutěžících, kteří souhlasí s uvedením osobních dat na přihlášce, správci SH ČMS, Římská 45, PSČ 121 07,
Praha 2, který shromažďuje a zpracovává osobní údaje i prostřednictvím svých organizačních jednotek OSH a SDH k účelům
statistickým na dobu nezbytnou pro účely organizace a vyhodnocení soutěže

Vedoucí družstva:.......................................…..

V ............................………….. dne …………………
( podpis přihlašovatele)

