SDH Horní Třešňovec vás srdečně zve na 10. ročník soutěže
v požárním útoku družstev, zařazené do
Velké ceny Ústeckoorlicka 2013
Soutěž proběhne v sobotu

1. června 2013

ve sportovním areálu v Horním Třešňovci.
Propozice soutěže:
Pravidla:

Požární útok dle pravidel požárního sportu a pravidel VCÚ,
platných pro rok 2013. Muži 3 hadice B, ženy 2 hadice B,
nástřikové terče. Veškeré nářadí vlastní. Měření elektronickou
časomírou SDH Černovír.

Kategorie: Muži – ženy bez rozdílu věku.
Veteráni – věkový průměr družstva nad 35 let, 2 členové mohou
být mladší než 35 let.
Místo konání: Sportovní areál – fotbalové hřiště v Horním Třešňovci.
Čas konání: Prezentace 8.20 – 9.20 hod.
Nástup 9.30 hod.
První družstvo na start 10.00 hod.
Startovné: 150,-- Kč za každé družstvo, platba při prezentaci.
Rozhodčí základny: Richard Nosek
Hlavní rozhodčí:
Ivana Franzová
Ostatní: Základna ze zámkové dlažby, zbytek dráhy travnatý povrch.
Přihlášky na www.firesport.eu, na tel. 774707602 – Petr Jirásek,
případně v místě konání soutěže. Rezervace startovního pořadí na
firesportu bude spuštěna 2.5.2013 v 9:00 hod.
Po skončení soutěžních pokusů proběhne finále tří nejlepších
družstev mužů a žen o uzené kýty v upraveném požárním útoku –
členové družstva si před začátkem přípravy vylosují na kterém
postu útok absolvují (muži i ženy na 2B).
Po závěrečném nástupu proběhne soutěž veteránů na 2 hadice B.
Soutěže veteránů se mohou zúčastnit také ženská nebo smíšená

družstva, přičemž všechna družstva budou zahrnuta do společné
výsledkové listiny.
Jsou pro vás přichystány poháry, hodnotné ceny, 2 prasátka na
rožni, kuřecí plátky na roštu, pochoutky z udírny, salát, dva druhy
řádně vychlazeného piva a další velký výběr občerstvení.
Také letos proběhne pivní štafeta (mezi závěrečným nástupcem a
soutěží veteránů) – tentokrát se bude pít 127 piv! Pokud se podaří
překonat čas z loňského roku – 24:49:40, bude se pít i příští rok –
128 piv. Do pivní štafety opět počítáme s účastí zástupců všech
zúčastněných družstev.
Na vaši účast se těší hornotřešňovští hasiči.
VÍTĚZ 2012 – muži: http://www.youtube.com/watch?v=Nyuje4cgyqA
VÍTĚZ 2012 – ženy: http://www.youtube.com/watch?v=2tVE3R3xjXw
VÍTĚZ 2012 – veteráni: http://www.youtube.com/watch?v=1rNrBwWmGf4
PIVNÍ ŠTAFETA 2012: http://www.youtube.com/watch?v=aR8whklr3gI

U příležitosti 10.ročníku, který navíc připadá na Dětský den, bude během
celé soutěže pro děti k dispozici velká hasičská skluzavka zdarma.

