SBOR DOBROVOLNÝCH HASI

Žalanského 23/50 Praha – epy 163 00
I O: 65994159

PRAHA – EPY
Tel:/Fax: 235322604
DI : CZ65994159

Pozvánka
Dovolujeme si Vás pozvat na XVII. ro ník memoriálu Františka
Zvoní ka, který se koná v sobotu 15. kv tna 2010 od 8,30 hod. na
travnaté ploše naproti Ú adu m stské ásti Praha – epy,Žalanského ul.
Sout ží se v požárním útoku dle Sm rnic požárního sportu a hry
Plamen s vlastní úpravou po adatele.
Prezence :

7,45 – 8,15 hod.

Zahájení :

8,30 hod.

Startovné :

150,-K za každé družstvo (d ti jednou za sbor)

Závaznou p ihlášku zašlete nejpozd ji do 5.kv tna 2010 na adresu :
Spálenka Lubomír
Žalanského 3/52
163 00 Praha – epy
tel. : 603 432 864
sdh.repy@volny.cz
T šíme se na Vaši ú ast.

Radek N mota
jednatel SDH epy
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Propozice memoriálu Františka Zvoní ka
Sout ží se v kategoriích :
mladí hasi i – mladší
mladí hasi i – starší
ženy
muži do 35 let
muži nad 35 let (celé družstvo musí být nad 35let)
Sout žit se bude v požárním útoku s možností dvou pokus .
P i nep ízni po así bude jen jeden pokus, bude up esn no p i nástupu.
Výstroj a výzbroj dle pravidel požárního sportu a hry Plamen s výjimkou
vlastních proudnic a p etlakového ventilu (kontrola nastavení
p etlakového ventilu bude provedena na základn p ed startem družstva).
Družstvo bez vlastního p etlakového ventilu nebude p ipušt no
k závodu.
Nást ik se provádí do ter

na plechovky.

Za zdravotní stav, pojišt ní sout žících a za technický stav sout žního
materiálu odpovídající normám a pravidl m PS zodpovídá vedoucí
družstva.
Zdravotní služba a ob erstvení zajišt ny v míst konání sout že.

