Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, OSH Frýdek-Místek
ul. Pavlíkova, 738 02 Frýdek-Místek, tel.č. 558 434 765

Všem kolektivům dorostu

14.4.2010

Pozvánka
Okresní sdružení hasičů ČMS a jeho odborná rada mládeže vás srdečně zve na okresní kolo s vyhodnocením Celoroční činností dorostu.

Místo konání :

Stadion SLEZAN Frýdek-Místek

Termín:

15. května 2010

Prezentace kolektivů:

6.30 - 7.00 hod. v místě konání

Nástup a zahájení soutěže:

7.30 hod.

Soutěží se dle platných Směrnic pro činnost dorostu-platné od 1.9.2007 a platných dodatků.
(www.dh.cz)
Kategorie: viz Směrnice - str. 7 ........ I. dorostenecká družstva : dorostenci, dorostenky, smíšená družstva
II. jednotlivci : dorostenci, dorostenky
Disciplíny: dorostenecká družstva
- běh na 100m s překážkami
- požární útok
- test z PO (testové otázky, plné znění testu na www.dh.cz - úsek mládeže)
Jednotlivci: běh na 100m s překážkami, dvojboj jednotlivců, test z PO

Nářadí pro provedení disciplín vlastní, včetně stroje PPS 12, přetlakový ventil dodá pořadatel.

Nezapomeň!
Podmínkou účastí je řádná registrace u OSH a platné průkazy s aktuální fotografií..V průběhu soutěže bude
provedena kontrola členských průkazů, záznamník je nutné předložit k provedení zápisu o účastí v okresním
kole.
Další podmínky účasti: Směrnice str. 6.
Družstvo může být doplněno max. dvěma členy ve věku 13 let-tj.k 1.9.2009 tito členové dosáhli věku 13 let.
(13-ti letí členové pouze s písemným souhlasem rodičů, který předloží vedoucí družstva při prezenci).
Součásti této pozvánky je PŘIHLÁŠKA do okresního kola dorostu,kterou je nutné řádně vyplněnou

zaslat elektronicky na adresu OSH FM - vaclav.muron@hzsmsk.cz do 5.května 2010.
Změny v přihlášce je možno provádět do 14.5.2010 do 18.00 hod. na tel.č. 604374862 - Radka Pavelcová.
Změny soutěžících v den konání soutěže nebudou akceptovány.
V případě nesplnění stanovených podmínek, které vydala OORM organizačním zabezpečením této soutěže,
nebude kolektivu umožněn start.
Poznámka: strava - ovoce, oplatek, pitný režim.
Vítězslav Č a r v a š
vedoucí OORM
tel. č. 776 231 246
Přílohy: Přihláška do soutěže
(lze stáhnout z www.oshfm.cz)

