JANOVSKÉ ŠEDESÁTKY

TOMITRONIX CUP
Všem vedoucím kolektivů mladých hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Janová a OORM Vsetín Vás zve na sedmý ročník soutěže

JANOVSKÉ ŠEDESÁTKY
v kategorii jednotlivců.

Datum:
Místo konání:
Zahájení soutěže:

21.08.2022
Janová- fotbalové hřiště
09,00 hod.

Prezence, registrace: prezence 21.8. 2019 od 08,00 do 08,45 hod.

Do 20.8. 2022 do 19,00 hod. zaslat počet účastníků na email:
richardmachalec@seznam.cz nebo zavolat na tel. č.603 451 528
A hlavně využívejte nahlášení soutěžících on-line na stránkách
www.osh-vsetin.cz !!!!

Disciplína:

Běh na 60 m s překážkami podle Směrnic hry „PLAMEN“

Kategorie:
Minipřípravka – smíšené do 6 let – minipřípravka (v den první soutěže TOMITRONIX CUPU,
Hovězských šedesátek nesmí dovršit 6 let – datum narození od 4.7. 2016 a mladší )
Přípravka – smíšené od 6 do 8 let včetně – přípravka ( v den první soutěže TOMITRONIX CUPU,
Hovězských šedesátek nesmí dovršit 9 let – datum narození od 3.7.2016 do 4.7. 2013)
Dívky a chlapci mladší (datum narození 1.1. 2011 do 3.7. 2013)
Dívky a chlapci starší (datum narození 1.1. 2007 do 31.12. 2010)
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Výjimka:

kategorie přípravka může mít hadice v kotouči
libovolně umístěny na úrovni rozdělovače. Bariéru 70 cm.
kategorie minipřípravka může mít hadice v kotouči i proudnici
libovolně umístěny na úrovni rozdělovače. Bariéru 40 cm.

Nářadí:

vlastní (pokud možno SDH dvě soutěžní sady)

Hodnocení:

pro jednotlivce se započítává nejlepší čas z obou pokusů, celkové umístění
bude započítáno do výsledků Poháru okresu Vsetín v běhu na 60 m
překážek - TOMITRONIX CUPU 2022

Startovné:

20,- Kč za jednoho závodníka bude hrazeno na místě při prezentaci

Pro případné změny v datu konání soutěže uveďte prosím do přihlášky i telefonní
kontakt na vedoucího, aby mohl být v případě organizačních změn včas informován!!!
Děkujeme

Richard Machalec
vedoucí ml. SDH Janová

Pončík Jiří
starosta SDH Janová
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PŘIHLÁŠKA

Janovské šedesátky
JMÉNO A PŘÍJEMNÍ

DATUM
NAROZENÍ

KATEGORIE

SDH

Do sloupce Kategorie uvést pouze zkratky: chlapci mladší – CHM, chlapci starší – CHS, dívky mladší
- DM, dívky starší – DS, přípravka – P, MP - minipřípravka. Pro snadnější registraci prosím o
seřazení dle jednotlivých kategorií.
Nebo můžete nahlásit soutěžící on-line na stránkách www.osh-vsetin.cz

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
razítko SDH
podpis vedoucího MH
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