Dobrovoľný hasičský zbor Gerlachov
a
obec Gerlachov
Vás pozývajú na
17. ročník súťaže mladých hasičov
Dátum a miesto konania:

14.5.2016 (sobota), 13:00 hod.
Gerlachov - hasičský areál (smer Tatranská Polianka)
Kategórie:
prvá – kolektívy chlapcov a zmiešané, druhá - dievčatá od 6 do 16 rokov. KMH je 5 členný. Každý MH sa
preukáže preukazom MH s fotografiou a preukazom zdravotnej poisťovne (stačí fotokópia). V prípade
nepredloženia oboch preukazov alebo neplatného preukazu bude MH počítaný maximálny vek, t.j. 16 rokov.
V prípade zistenia podvodu bude KMH vylúčený zo súťaže.
Prihlášky:
Telefonicky 0905 312678 (Miroslav Budinský), alebo mailom: mimob@centrum.sk do 13.5.2016.
Mailová prihláška je platná iba po potvrdení (uviesť počet družstiev, kategóriu, záujem o stravu). Každý
DHZ môže prihlásiť viac kolektívov. V prípade neprihlásenia kolektívu do termínu, výsledok z tejto súťaže
nebude kolektívu započítaný do okresnej súťaže „POMH“! Propozície a výsledky budú zverejnené na
www.gerlach.sk.
Každý kolektív sa zúčastňuje súťaže na vlastnú zodpovednosť v zmysle prehlásenia v súpiske.
Štartovné, stravovanie a občerstvenie:
Štartovné čísla budú prideľované podľa podaných prihlášok, resp. prezentácie pred začiatkom súťaže. Za
každý 5 členný kolektív je štartovné 3,50 €, ktoré je potrebné zaplatiť pri prezentácií. V prípade záujmu je
stravné 1,- € na osobu, objednáva sa pri prihlasovaní a zaplatí sa spolu so štartovným pri prezentácií.
Občerstvenie v priebehu súťaže bude zabezpečené v mieste konania a hradí si ho každý sám.
Časový rozpis:
od 13:00 do 13:30 – prezentácia, porada rozhodcov, pokyny vedúcim družstiev k súťaži
13:30 – nástup, slávnostné zahájenie súťaže
13:45 – začiatok plnenia disciplín, vyhlásenie výsledkov do 15 min. po ukončení plnenia disciplín.
Plnenie súťažných disciplín:
Súťaž prebieha podľa Pravidiel celoštátnej hry „Plameň“ platných od 1.1.2014, Smernice OV DPO Poprad
1/2016 pre 5 členné KMH a týchto smerníc zverejnených na www.podtatranskahl.sk a
www.ovdpopoprad.717.cz .
Štafeta 5 x 30 m:
Dráhy sú umiestnené vedľa seba, odovzdávky v protismere. Vykonanie a hodnotenie štafetového behu bude
v súlade s novelizovanými Pravidlami pre celoštátnu hru Plameň a Smernicou OV DPO Poprad 1/2016.

Štafeta požiarných dvojíc:
Jedna dráha 5 členov KMH, vykonanie a hodnotenie podľa Smernice OV DPO Poprad 1/2016 . KMH má
jeden pokus.
Uzlová štafeta:
Vykonanie a hodnotenie podľa Smernice OV DPO Poprad 1/2016 .
MTZ:
Náradie a výzbroj bude použitá v súlade so Smernicou OV DPO Poprad 1/2016.
Ustrojenie:
V zmysle Pokynov a organizačného zabezpečenia okresného kola hry PLAMEŇ 2014 a smernice OV DPO
Poprad 1/2016.
Protesty:
V zmysle Pravidiel celoštátnej hry Plameň a Smernice OV DPO Poprad s pripojením finančného vkladu vo
výške 5,- €.
Zdravotná služba:
Slovenský Červený kríž Poprad
Celkové hodnotenie:
Víťazom sa stane KMH, ktorý dosiahne najnižší počet bodov (1 sekunda = 1 bod). Rozhodujúci je súčet
časov dosiahnutých v jednotlivých disciplínach, pričom sa od výsledného času odpočítajú výhodové body za
vek! V prípade neslušného a nedisciplinovaného správania sa vedúcich a členov KMH, bude KMH vylúčený
zo súťaže.
V prípade rovnosti bodov v celkovom hodnotení rozhodne lepšie umiestnenie v štafete 5 x 30 m, štafete
dvojíc a uzlovej štafete.
Sponzori PODTATRANSKEJ OLYMPIÁDY MLADÝCH HASIČOV 2016 :
Florian, s.r.o., Martin
Poľnohospodárske družstvo Batizovce
Nadácia CHEMOSVIT
Vata & netradičné cukroviny

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vašu účasť !

Obecný úrad Gerlachov

DHZ Gerlachov

