Sbor dobrovolných hasičů Čeperka
vás zve v sobotu 28.května 2016 od 10 hodin na
40.ročník hasičské soutěže

Memoriál Jaroslava Teplého
jehož součástí je i paralelní závod v požárním útoku

O Pohár npor. Jiřího Venigera

základní kolo soutěže je zařazeno do

Ligy okresu Pardubice v požárním útoku družstev mužů a žen
probíhající pod záštitou 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje Ing. Romana Línka
a pro družstva dorostu do

Ligy okresu Pardubice v požárním útoku družstev dorostu

Propozice soutěže
Název
Memoriál Jaroslava Teplého

Pořadatel
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Sbor dobrovolných hasičů Čeperka
sdh.ceperka@volny.cz
+420 604 294 745

Místo konání
Sportovní areál v Čeperce.
50°8'4.769"N, 15°46'24.918"E

Termín soutěže
Sobota 28.5.2016

Časový harmonogram
Prezence do 9:30
Nástup družstev v 9:45
Start prvního družstva mužů v 10:00

Další ustanovení
hodnocené kategorie:
startovné:
velitel soutěže:
hlavní rozhodčí:
časomíra:

muži, ženy, dorostenci, dotostenky
200,- Kč / družstvo
Miroslav Jozíf st.
Vladimír Tomášek
Ing. Vratislav Černovský

Účast soutěžních družstev na vlastní nebezpečí. Základna zpevněna zámkovou
dlažbou. Povrch náběhu a dráhy travnatý. Soutěž je pořádána dle Směrnice hasičských
soutěží část I a s odlišnostmi od pravidel požárního sportu dle pravidel Ligy okresu
Pardubice pro rok 2016 v prvním kole. S úpravou na 2B a zkráceným náběhem v
paralelním závodu. Družstva dorostu soutěží pouze v prvním kole dle Směrnice pro
celoroční činnost dorostu SH ČMS („široké“ hadice), ovšem na sklopné terče. Rozběhy
družstev dorostu budou zařazeny na konec jednotlivých kategorií dospělých, tedy po
posledním družstvu mužů, budou následovat družstva dorostenců a po posledním
družstvu žen, budou následovat družstva dorostenek. Po vyhodnocení základních kol
odstartuje paralelní závod mužů a žen o putovní pohár npor. Jiřího Venigera. Družstvo
mužů, nebo žen (bez ohledu na kategorii) s nejmenším součtem časů z ligového útoku a
nejlepšího útoku z paralelky získá putovní pohár Jardy Teplého. Vítězové paralelního
závodu budou navíc v kategoriích muži a ženy, oceněny putovním pohárem npor. Jiřího
Venigera.
Občerstvení zajištěno.
Na vaši účast se těší členové Sboru dobrovolných hasičů v Čeperce.

