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Propozice soutěže – simulace zásahové činnosti

Datum konání :
Místo konání :

sobota 28. května 2011
Sportovně Rekreační Areál Hlučín – Štěrkovna, ul. Celní PPO
OZZO
OR
R ZZM
MĚĚN
NA
A !!!!!!!!!!
( GPS souřadnice Loc: 49°53'31.069"N, 18°10'42.498"E )

Prezentace :
Porada soutěžících :
Začátek soutěže :
Startovné :

od 12:00 hod. do 12:45 hod.
12:50 hod.
13:00 hod.
150 Kč za družstvo

Kategorie :

dvoučlenná družstva - MUŽI nositelé dýchací techniky
- MUŽI bez dýchací techniky
- ŽENY bez dýchací techniky

Ostatní :

Občerstvení pro startující zajištěno.
Výstroj má každý soutěžící vlastní.
Pořadí při STARTu určí pořadatel před samotným zahájením.

Podmínky pro start :

Soutěžící starší 18ti let.
Odborná způsobilost NDT ( v dané kategorii – odpovídá vysílající organizace ).
Platná lékařská prohlídka ( odpovídá vysílající organizace ).
Ochranné pomůcky dle rozpisu.
Včasné zaslání přihlášky do soutěže.

Ceny :

První tři místa ve všech kategoriích.

Vyhodnocení soutěže :

Soutěž bude vyhodnocena do 20 minut po ukončení činnosti posledního družstva.

Přihlášky :

Prosíme o zaslání vyplněných přihlášek do soutěže nejpozději do 23. května 2011 a to písemně
na adresu ( níže uvedenou ), nebo na email paramedic@atlas.cz .

Adresa :

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Hlučín
u l. C e ln í 6 , H lu č ín 7 4 8 0 1

Rozhodčí na startu připustí k soutěži jen ty závodníky, jejichž výstroj bude odpovídat schváleným typům
a při splnění podmínek.
Úkolem dvoučlenného soutěžního družstva je v co nejkratším čase při zachování maximální bezpečnosti absolvovat
překážkovou dráhu, která simuluje podmínky u zásahu. Na správnost a bezpečnost budou dohlížet traťoví rozhodčí.
Zdravotnická pomoc je zajištěna. Změna druhů překážek a skladby jednotlivých drah vyhrazena. Soutěž proběhne za
každého počasí.

Bližší informace získáte na tel.čísle:

+ 420 605 869 590

