Ideálna mládežnícka aktivita, Dobrovoľný hasičský zbor Smižany, Mesto
Spišská Nová Ves, Obec Smižany a Dobrovoľný hasičský zbor Spišský Štvrtok
Vás pozývajú na

Hasičský dvojboj v Hasičskej veži a Hasičskej stovke
Spišský hasičský deň 2022 –Európska súťaž mladých hasičov a
dorastencov
Dátum súťaže a miesto súťaže:
31.7.2022 – Hasičská veža HaZZ Poprad, Hasičská stovka areál futbal. ihriska Spišský Štvrtok
Kategórie:
Mladšie dorastenky – Mladšie dorastenky – 13 – 14 rokov, ročníky 2008, 2009 a nižšie
Stredné dorastenky – Strední dorastenci – 15 – 16 rokov, ročníky 2006, 2007
Staršie dorastenky – Starší dorastenci – 17 – 18 rokov, ročníky 2004, 2005
Muži – profesionálny hasiči,
Muži - členovia DHZ
Ženy
Štartovné:
4 €, za každého pretekára – platí sa pri prezentácii.
Popis trate a pokusy:
Trať hasičskej veže tartanová. Výstup do okien podľa príslušnej kategórie. Trať hasičskej stovky
tartanová široká 2,4 m. Súťažiť sa bude súčasne v dvoch dráhach Každý súťažiaci má dva pokusy.
Hodnotenie:
V každej kategórii víťazí pretekár s najnižším dosiahnutým časom, sčítaním z Hasičskej veže
a Hasičskej stovky.
Prihlášky, kontakt, informácie:
Na www.stovky.sk , alebo mailom na strelajozef@gmail.com, telefón +421903492027. Uzávierka
prihlášok 29.7.2022 o 20,00 hod. Po tomto termíne sa môže štartovná listina doplniť len po dohode
s organizátorom.
Časový harmonogram súťaže:
8,00 prezentácia súťažiacich a tréningy Hasičská veža
8,45 porada rozhodcov, pokyny vedúcim
9,00 otvorenie súťaže a plnenie disciplíny Hasičská veža (Ako prvé mladšie kategórie dievčat
a chlapcov, aby stihli presun do Spišského Štvrtku na šesťdesiatky)
12,00 prezentácia súťažiacich a tréningy Hasičská stovka
13,00 otvorenie súťaže a plnenie disciplíny Hasičská stovka
Vyhlásenie výsledkov 20 min. po ukončení plnenia disciplín.
Poistenie:
Organizátor poistenie nezabezpečuje.
Zdravotná služba: bude zabezpečená organizátorom
Na Vašu účasť sa tešíme a veríme, že táto disciplína prispeje k rozvoju hasičského športu na
Slovensku.
S pozdravom
Jozef Strela
ZK IMA ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves
a Dobrovoľný hasičský zbor Smižany

