SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Chořelice
Email: info@sdhchorelice.cz

IČO 75066912

si Vás dovoluje pozvat na

9. ročník pohárové soutěže
veteránů v Chořelicích
Termín:
Místo:
Nástup:
Začátek soutěže:
Registrace:
Kategorie:
Disciplína:
Povrch:
Časomíra:
Kontakt:

10. září 2022
Hasičský areál Chořelice (viz. mapka)
16:00
16:15
Do začátku soutěže (popř. po dohodě)
Veteráni
požární útok
Tartan, travnatá plocha
Elektronická časomíra (sklopné terče)
Pavel Přikryl (tel. 732 986 763) – velitel souteže
Patrik Horák (tel. 739 716 606) – hlavní rozhodčí
Email: info@sdhchorelice.cz

Pravidla:
• Dle „Pravidla požárního sportu 2018“
• Místní úprava
• Soutěž zařazena do seriálu veteránských soutěží – VETERÁNSKÝ
FLORIÁN
• Dvoukolové provedení požárního útoku provádí sedmičlenné družstvo
způsobem „rozhazování“ hadicového vedení.
• Jeden člen družstva může mít 35+ let, ale musí nastoupit jen „vzadu“ tj.
strojník nebo spoj savic nebo košař. Ostatní soutěžící 40+ let.
• Během pokusu se voda do kádě nedoplňuje
• Za bezpečnost veškerého používaného vybavení zodpovídá ten, kdo jej na
soutěž dodal.
• Putovní poháry je nutné vrátit nejpozději v den konání dalšího ročníku.
Vyhodnocení soutěže proběhne do 30-ti minut po skončení posledního útoku.
Fotografie a videa pořízené během soutěže budou použity pro prezentaci SDH.
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Uzavírka silnice 449 Rozvadovice – Litovel
•
•

Auta s dálniční známkou mohou využít místo sjezdu 253 Unčovice sjezd
248 Nasobůrky a pokračovat do Litovle
Pro auta bez DZ jsou k dispozici 3 objízdné trasy
• Olomouc → Chomoutov → Pňovice → Tři Dvory → Litovel
• Náklo → Střeň → Pňovice → Tři Dvory → Litovel
• Unčovice → Dubčany → Cholina → Haňovice → Nasobůrky → Litovel

V případě uzavírky silnice Myslechovice – Haňovice nutno využít jinou
objízdnou trasu
Dobrá navigace Vás k nám dostane, případně nás kontaktujte na uvedený kontakt, rádi Vám
poradíme. �


•

GPS: 49.6931569N, 17.0789139E

