SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HUTISKO-SOLANEC a OORM VSETÍN

Vás srdečně zve na

3. ročník pohárové soutěže
„HUTISKÉ ŠEDESÁTKY“
Datum: sobota 31. 8. 2019 od 9 hod.
Místo: Víceúčelové hřiště u ZŠ Hutisko-Solanec
Povrch: tartan
Disciplína:

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

Kategorie:

Minipřípravka

jednotlivci – smíšená kategorie do 6 let
(v den první soutěže TRADIX CUPU nesmí závodník dovršit
věku 6 let – datum narození od 18.8.2013 a mladší)
Přípravka
jednotlivci – smíšená kategorie od 6 do 8 let včetně
(v den první soutěže TRADIX CUPU nesmí závodník dovršit
věku 9 let – datum narození od 18.8.2010 do 17.8.2013)
Dívky a chlapci mladší (datum narození od 1.1.2008 do 17.8.2010)
Dívky a chlapci starší (datum narození od 1.1.2004 do 31.12.2007)

Výjimka:

Kategorie minipřípravka může mít hadice v kotouči i proudnici libovolně
umístěny na úrovni rozdělovače – bariéra 40 cm.
Kategorie přípravka může mít hadice v kotouči libovolně umístěny
na úrovni rozdělovače – bariéra 70 cm.

Nářadí:

Vlastní (pokud možno SDH dvě soutěžní sady),
Starší chlapci a starší dívky povoleny spojky ROT

Hodnocení:

Do hodnocení soutěže se započítává nejlepší čas z obou pokusů.
Celkové umístění z Hutiských šedesátek bude započítáno do výsledků
Poháru okresu Vsetín v běhu na 60 m s překážkami – TRADIX CUPU 2019

Startovné:

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

Registrace:

Registrace na email – hasici@hutisko-solanec.cz do 30. 8. 2019 do 19 hod. nebo
na tel. 724 178 682.
K registraci soutěžících hlavně využívejte on-line registraci na stránkách
www.osh-vsetin.cz!!!!!

Prezentace:

Od 8:00 do 8:45 hod. na místě soutěže.

Po ukončení soutěže proběhne celkové vyhodnocení
Okresního poháru v běhu na 60m s překážkami – TRADIX CUPU 2019
Chutné občerstvení a skvělé sportovní výkony jsou zajištěny.
Srdečně zvou hasiči Hutisko-Solanec

Martin Mikunda v.r.
vedoucí mládeže

Jan Fiurášek v.r.
starosta sboru

PŘIHLÁŠKA

„HUTISKÉ 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

