Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Okresní sdružení v Šumperku
Nemocniční 7, 787 01 Šumperk

Č.j.:026/13 Pa+ORM

V Šumperku 22. srpna 2013

Všem vedoucím kolektivů
Mladých hasičů
OSH Šumperk + pozvaným kolektivům
------------------------------------------------------------Odborná rada mládeže OSH Šumperk Vás zve na XV. ročník soutěže

„ Šumperský Soptík “
v bězích 60m překážek jednotlivců a družstev mladých hasičů v kategoriích starší, mladší a
přípravka. Výsledky družstev z okresu Šumperk budou započítány do Ligy MH okresu
Šumperk.
Datum:

5. října 2013

Místo konání:

Šumperk - Tyršův stadion (atletická dráha - tartan tři běžecké dráhy)

Zahájení soutěže: 9,00 hod.
Prezentace: Jmenovité přihlášky je nutné zaslat do 3.října 2013 do 12:00 na OSH (možno i e-mail
poštou). Případné změny ve startovní listině se mohou provést před závodem od 7,30 do 8,30 hod.
(max. dva závodníci). Nepřihlášená družstva a jednotlivci do daného termínu nebudou připuštěni
k soutěži a na pozdější změny nebude brán zřetel.
Disciplína:

Běh na 60 m překážek podle Směrnic hry „Plamen “
a OORM Šumperk – přípravka.

Kategorie:

družstva – mladší, starší
jednotlivci - chlapci mladší, starší
jednotlivci - dívky mladší, starší
jednotlivci – smíšené od 4 - 8 let – „přípravka“

Výjimka:

kategorie přípravka bude mít hadice v kotouči libovolně umístěny na úrovni
rozdělovače, spojky uloženy libovolně, pokud bude člen v přípravce zařazen do
družstva kategorie mladších, bude jeho čas do hodnocení družstva započítáván.
Závodník v den konání soutěže nesmí mít 8 let a musí mít 4 roky (týká se
přípravky).

II. strana:
Nářadí: vlastní, každé družstvo si s sebou přiveze nejméně dvě soutěžní sady nářadí!
Hodnocení: Družstvo má pět členů a do hodnocení se započítávají časy nejlepších čtyř
závodníků z prvního pokusu. Do druhého kola postupuje prvních 30 závodníků z každé
kategorie, kteří startují v opačném pořadí. Do kategorie jednotlivců se započítává nejlepší
čas z obou pokusů . Nejlepší jednotlivci budou oceněni věcnými cenami. Účastí na soutěži je
možno získat výkonnostní třídy.
Startovné činí 20,- Kč na závodníka
Z důvodu zajištění hladkého průběhu soutěže žádáme o včasný příjezd a dodržování
pokynů organizátorů akce.
Soutěž je zaměřena na propagaci činnosti mladých hasičů, proto dbejte na ustrojení a
chování odpovídající významu akce.
Štáb soutěže:

náčelník štábu:
velitel soutěže:
hlavní rozhodčí:

Organizační pracovník:
Sčítací komise:

Rotter Alois
delegován OORM
delegován OORM
Milena Sobotková
Karel Paciorek

Michal Chládek
Aleš Elšík
Magdaléna Breknarová

Těšíme se na Vaši účast a s pozdravem

Alois R o t t e r v.r.
vedoucí ORM
OSH Šumperk

Ing. Josef O š ť á d a l v.r.
starosta OSH
Šumperk

Kontakt: Karel Paciorek tel. 724045314, 583212048, e-mail: osh.sumperk@cbox.cz

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Okresní sdružení v Šumperku
Akce zařazeny mezi významné projekty
Olomouckého kraje

Č.j.: 26 /13 Pa+Oš

V Šumperku 22. srpna 2013.

Věc: P O Z V Á N Í .
Odborná rada mládeže OSH Šumperk Vás srdečně zve na
XV. ročník soutěže

„ Šumperský Soptík “
v bězích 60 m překážek jednotlivců a družstev mladých hasičů,
která se koná
v sobotu 5. října 2013, zahájení v 9,00 hodin

na tartanové dráze Tyršova stadionu v Šumperku.
Tato soutěž je zařazena do Ligy mladých hasičů okresu Šumperk.

Šumperského Soptíka se každoročně zúčastňuje více jak 300 mladých
hasičů z celé Moravy a východních Čech.
Svou účastí a případným sponzorským darem podpoříte význam této sportovní a
propagační akce pro mládež na úseku požární ochrany.

Těšíme se na Vaši účast.
S pozdravem
Alois Rotter v.r.
vedoucí ORM
OSH Šumperk

Ing. Josef Ošťádal v.r.
starosta OSH
Šumperk

