Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
ve spolupráci s

Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje
si Vás dovolují pozvat na
kvalifikační závod ve výstupu na věž pro MČR

Místo konání:

Hasičská stanice Poruba, Martinovská 1622, Ostrava – Poruba
GPS: 49.8431261N, 18.1834572E

Datum konání:

pátek 25.5.2018

Časový harmonogram:

Mladší, střední a starší
dorostenky, ženy
Mladší, střední a starší
dorostenci
Muži do 35 let a nad 35 let
(součást ČP ve dvojboji)

prezence

start

15.00

16.00

15.30

17.00

16.00

18.00

Uvedené časy jsou orientační a mohou být změněny v závislosti na počtu přihlášených závodníků
v jednotlivých kategoriích)
Soutěžní kategorie:

mladší dorostenky / dorostenci
střední dorostenky / dorostenci
starší dorostenky / dorostenci
ženy
muži

ročník narození 2004 a 2005
ročník narození 2002 a 2003
ročník narození 2000 a 2001
ročník narození 1999 a starší
ročník narození 1999 a starší

ČP ve dvojboji pro kategorii mužů se řídí svými pravidly (včetně výše startovného) a pořadatelem
je HZS Moravskoslezského kraje.
Přihlášky:

Pro kvalifikační závody kategorií dorostu a žen jsou výhradně elektronicky do
22.5.2018 na www.stovky.cz
Pro kvalifikační závody mužů je možno elektronicky do 22.5.2018 na
www.stovky.cz, případně v případě příslušníků HZS je možno i na email
lukas.popp@hzsmsk.cz

Stravování:

možnost zakoupení v místě soutěže

Pravidla:
• soutěž proběhne dle platných pravidel požárního sportu a technické přílohy pravidel PS
(http://www.hzscr.cz/clanek/predpisy‐a‐pravidla‐724022.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d)
• start – v každém pokusu je možný pouze jeden chybný start bez vyloučení soutěžícího,
který jej způsobil. Soutěžící, který způsobí další chybný start v pokusu, bude vyloučen.
• měření a vážení materiálu bude prováděno namátkově
• každý soutěžící má dva pokusy
• dráhy na druhé pokusy se nebudou měnit
• finálový běh – nejlepší 4 závodníci v každé kategorii
• povrch dráhy tartan
• měření elektronickou časomírou HZS Moravskoslezského kraje
Parkování vozidel:

cca 50 m od hasičské stanice na parkovišti před bývalým supermarketem

Další informace:

Ing. Tomáš Lefner, tomas.lefner@centrum.cz

