
Pořadatel  OSH Pardubice ve spolupráci s SDH Dolní Roveň
Místo konání  fotbalové hřiště v Dolní Rovni
Datum konání  21. - 22..května 2010
Doprava  zajistí kolektivy sami
Ubytování ve stanech ( pro starší kategorii)
Strava  bude zajištěn stánkový prodej

 možnost zakoupení obědů které si hradí  každý kolektiv sám
obědy nutno objednat do 18.5.2010 na telef.čísle  724 228 115

Zdravotní služba  zajistí  OSH Pardubice
            Součástí pokynů je  příloha "Přihláška kolektivu MH ",kterou kolektivy
                                    vyplní a odevzají u prezence.

ORGANIZAČNÍ   ŠTÁB  :

Velitel sout ěže Mrštík Petr
Tajemník sout ěže Čapek Jiří
Hlavní rozhod čí Košťál Vlastimil
Prezence Meduna Vladimír,Košťálová Hana
Sčítací komise Macek Miroslav
Kontrola pr ůkazů Starý Jaroslav

Rozhod čí disciplin :

Štafeta  4 x 60 m Koštˇálová Martina
Štafeta pož. dvojic Růžička Pavel
Štafeta CTIF Vančurová Iva
Útok CTIF Dušek Jaroslav
Požární útok Jozíf Miroslav
Přebor jednotlivc ů Pecka Jan

kolektiv tvo ří 10 soutěžících + vedoucí  + řidič
prezentace PA do 16.50 hod a v SO do 7.45.hod
porada rozhod čích PÁ  16.oo hod a  SO 7.45 hod
Zahájení sout ěže PÁ 17.00 hod  pouze starší kategorie  

SO  8.00 hod slavnostní nástup
Pořadí disciplin PÁ - 17.00 hod útok CTIF pro starší kategorii ( oba pokusy)

SO -  štafeta CTIF,  štafeta požárních dvojic,
          štafeta 4 x 60 m, požární útok,
          60 m jednotlivci

Úpravy ORM bylo schváleno vypuštění discipliny požární útok CTIF  pro mladší kategorii.

Všechny disciplíny budou plněny dle platných směrnic hry PLAMEN .Každý kolektiv p ředlož í 

kroniku k prov ěření celoro ční činnosti,spolu  s vypln ěným dotazníkem "HODNOCENÍ KRONIK"
a vedoucí ru čí svým podpisem za správnost vypln ění.
Členské průkazy ke kontrole s sebou s označením o zaplcení čl.příspěvku.

Družstva budou pracovat se svým nářadím a strojem

Protest může podat pouze vedoucí kolektivu, který je řádně označen a má platné osvědčení .
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