Sbor dobrovolných hasičů Rožnov si Vás dovoluje pozvat
na XXXII. ročník soutěže v požárním útoku

O PUTOVNÍ POHÁR OBCE ROŽNOV
Datum konání: 5. července 2021
Místo konání: Rožnov, hřiště za sokolovnou
Kategorie: muži, ženy, přípravka, mladší děti, starší děti
Program:

od 9:00 – příjezd a prezence družstev
09:00 – 09:45 prezence mužů, 09:00 – 11:30 prezence žen, 09:00 – 13:15 prezence dětí

9:45 – nástup družstev dospělých
10:00 – zahájení soutěže mužů (soutěž žen bude zahájena po skončení kategorie mužů)
13:30 – zahájení soutěže dětí (v případě protažení soutěže dospělých ihned po jejím skončení)
Přihlašování: přes online formulář na www.sdhroznov.cz, případně kontakty níže
Startovní pořadí: družstva mužů a žen si zvolí při online přihlášení, ostatním určí pořadatel (podle pořadí zaplacení startovného
při prezenci)

Startovné: muži, ženy – 200 Kč, děti – 100 Kč
Kontakt a info: Pišta Jan: 737 465 689, email: janpista@seznam.cz (družstva mužů a žen)
Kodešová Iveta: 724 091 248, email: kodes@tiscali.cz (družstva dětí)
http://www.sdhroznov.cz – informace o případných změnách v organizaci soutěže
Technické podmínky:
-

soutěží se dle Směrnice hasičských sportovních soutěží a schválených dodatků, děti podle Směrnice hry Plamen
družstvo lze doplnit maximálně dvěma členy jiného družstva (povoleny dva starty)
útok mužů a žen bude prováděn bez použití přetlakového ventilu
muži na 3 hadice B75 a 4 hadice C52, ženy na 2 hadice B75 a 4 hadice C52
soutěž dětí v letošním roce pouze v disciplíně požární útok Plamen
časomíra elektronická, nástřikové terče

Žádáme zástupce družstev aby nám, stejně jako loni, potvrdili svoji účast – ideálně přes Online přihlášku na
webových stránkách – www.sdhroznov.cz, případně využili výše uvedené kontakty. Děkujeme za spolupráci.

Účastníci soutěže jsou povinni dodržovat mimořádná a hygienická
opatření, která budou platit v den soutěže. Zároveň prosíme o
respektování pokynů pořadatelů.
V průběhu celé soutěže bude zajištěno občerstvení

T ěšíme se na Vaši účast

Online přihlášení

