Sbor dobrovolných hasičů ve Skalici
Vás srdečně zve na 11. ročník soutěže

„Skalický kopec“
O putovní pohár primátora statutárního města Frýdek-Místek, která je současně 11. kolem
XIV. ročníku Beskydské ligy pohárových soutěží.

Datum konání:
Místo konání:
Prezentace:
Začátek soutěže:
Disciplína:
Kategorie:
Startovné:
Výzbroj:

11. 8. 2017
Sokolské hřiště ve Skalici
od 14:30 hod
15:00 hod
požární útok
Muži, Ženy, Muži 35+
100,- Kč za družstvo
PS12; 2 ks savice 110x2,5m; sací koš; 2 ks hadice B; rozdělovač;
4 ks hadice C; 2 klíče na šroubení; 2 ks proudnice

Podmínky k provedení požárního útoku:
-

Dle pravidel BL
Družstva soutěží na vlastní nebezpečí!!!
Případný protest do 10. min po ukončení PÚ a to písemně

Provedení disciplíny:
- Hadice B se napojuje na rozdělovač až po přelezení oknem jedním ze soutěžících a po protáhnutí
hadice B oknem.

Vyhodnocení:
Muži

1. Místo
2. Místo
3. Místo

1 000 Kč, putovní pohár + pohár
600 Kč, pohár
400 Kč, pohár

Ženy

1. Místo
2. Místo
3. Místo

1 000 Kč, putovní pohár + pohár
600 Kč, pohár
400 Kč, pohár

Muži 35+

1. Místo
2. Místo
3. Místo

500 Kč, putovní pohár + pohár
300 Kč, pohár
200 Kč, pohár

Pro soutěžní družstva na dalších místech jsou připraveny věcné ceny dle možností pořadatele.
Putovní poháry jsou majetkem SDH Skalice. Jsou stále putovní a vítězná družstva jsou povinna ho na
další ročník soutěže doručit, v případě nekonání dalšího ročníku do roka vrátit majiteli.

Nákres tratě:
Posledních 20m je převýšení cca 5m

Startovní pořadí lze domluvit telefonicky, nebo podle příjezdu družstev.
Kontaktní osoba: Patrik Taichman, Tel.: 721 257 800, ptaichman@gmail.com
V průběhu soutěže bude zajištěno bohaté občerstvení, skákací hrad, malování na tvář a nehty,
hasičská pěna a ohňostroj. Po skončení soutěže bude pokračovat taneční zábava. V areálu je možno
po skončení soutěže postavit vlastní stany a po ukončení zábavy možnost přenocovat.

Na Vaši účast se těší místní hasiči

Rostislav Maršálek
Velitel

René Pardubický
Starosta

