Pozvánka
Sbor dobrovolných hasičů Plazy
pořádá 14. ročník

Memoriálu Jaroslava Tůmy
v běhu na 60m s překážkami - mládež

Termín: 26.9.2020
Místo konání: hřiště Plazy

Časový program
8.30 – 9.00 hod. Příjezd a prezentace soutěžících družstev
9.15 hod.
Nástup družstev a instruktáž vedoucích
9.30 hod.
Zahájení soutěže

Doprovodný program:
Míčové hry na antukových kurtech, skákací hrad.

Občerstvení pro soutěžící i diváky zajištěno.

Organizační štáb
Velitel soutěže: Nohynek Jindřich
Hlavní organizátor: Průšek Marek
Hlavní rozhodčí: Tůma Zdeněk
Odvolací komise: Tůma Zdeněk + 2 delegovaní

Telefonické spojení
Marek Průšek
Zdeněk Tůma

606/616905
728/233107

Přihlášky zasílejte do 24.9.2020 na adresu:
Jakub Živný
Plazy 31
29301 Mladá Boleslav
Nebo emailem: zivny.kuba@seznam.cz; a prusek.marek@seznam.cz;
Nebo telefonicky: 773 662 272

Propozice
Soutěží se v běhu jednotlivců přes překážky na 60 m dle směrnic hry Plamen
s místní úpravou.
Kategorie: družstva – 5 členů (hodnotí se tři nejlepší časy),
starší, mladší => soutěž o putovní pohár
jednotlivci – mladší (hodnotí se chlapci a dívky zvlášť),
– starší (hodnotí se chlapci a dívky zvlášť),
přípravka - do 6 let – jednotlivci (hodnotí se chlapci a dívky společně),
Družstva soutěží na vlastní nebezpečí.
Počet členů družstva: 5
Místo konání: hřiště za antukovými kurty v Plazích
Protest:
Může podat jen vedoucí za své družstvo a to písemně do 10ti minut po provedení
disciplíny hlavnímu rozhodčímu spolu se zálohou 200 Kč, která mu bude v případě
uznání protestu vrácena.
Diskvalifikace:
Za nedisciplinované chování družstva po celou dobu trvání soutěže. A ve všech
případech, které uvádějí směrnice hry Plamen.
Technické podmínky:
Výzbroj: vlastní sada štafetových hadic „C“ s proudnicí, rozdělovač – starší
mohou s Rot koncovkami, opasek
( možno zapůjčit od pořadatele )
Překážky:
Příčné břevno (60 cm) – mladší chlapci a dívky, starší dívky, přípravka
Bariéra (150 cm) – starší chlapci
Kladina (80 x 400 cm) – všichni
Všechny překážky budou s tartanem a dodá pořadatel.

Výstroj: pracovní stejnokroj nebo sportovní oděv přesahující kolena,
sportovní obuv – starší tretry, ochranná přilba (bez úprav), opasek

Sponzoři memoriálu
HOFMAN s.r.o. – stavební a obchodní firma
Obecní úřad Plazy
MP autodíly
Bouda Hadovka

Na finanční zabezpečení soutěže čerpáme prostředky z MŠMT program „Volnočasové aktivity mládeže“.

Všem sponzorům srdečně děkujeme
SDH Plazy

