Pozvánka na hasičskou soutěž

„Tušovické osmičky“
Vážená paní starostko, vážený pane starosto, přátelé a kamarádi,
dovolte nám, abychom Vás jménem SDH Tušovice pozvali na 11.ročník soutěže požárních družstev „Tušovické
osmičky“, který se uskuteční v sobotu 20.června 2015 v naší obci. Soutěž je vyhlášena v kategoriích muži, ženy
a děti.

O soutěži:
Jedná se o poněkud netradiční zápolení v požárním sportu ostře kontrastující s dnešními standardními
hasičskými závody. Mladí hasiči pomalu neznají, co je to sát vodu z rybníka a operativně řešit nenadálé nástrahy
okolí požáru. Proto se snažíme tuto činnost trochu oprášit, neboť u ohně nemáme žádné základny, kádě či cokoliv
podobného.

Orientační program:
13:00 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 17:00
17:00 – 19:30
od 20:00

Příjezd a registrace účastníků
Společný nástup, losování startovního pořadí, seznámení s pravidly soutěže
Vlastní soutěž, vyhlášení výsledků
Zábavný program pro děti i dospělé
Letní parket s hudební skupinou PATEX

Provedení útoku:
Jak již jsme předeslali, jedná se o požární útok se sáním z rybníka pomocí PPS8, kdy
je veškeré nářadí uloženo v uzavřeném přívěsu. Během útoku se zasahující
družstvo vyrovnává s drobnými překážkami. O jejich přesné podobě budou všechna
zúčastněná družstva informována společně při nástupu těsně před soutěží. Zájemcům
o účast, kteří nedisponují funkční stříkačkou PPS 8, nabízíme její zapůjčení vč.strojníka
(žádost o zapůjčení prosím uveďte na přihlášce).

Startovné a přihlášky:
Startovné činí 100,-Kč za každé družstvo, hradí se při odevzdání přihlášky. Svoji účast prosím potvrďte co nejdříve
e-mailem na ladislav.svejda@tiscali.cz nebo telefonicky na některý z níže uvedených kontaktů.
Pane starosto, paní starostko, věřím, že Vás tato naše aktivita zaujme a přijedete s Vaším družstvem podpořit
naši činnost a strávit příjemné odpoledne. Večer pak na vlastní soutěž navážeme taneční zábavou na letním
parketu v podání skupiny PATEX. Po celou dobu konání je pro Vás samozřejmě zajištěno občerstvení.
Zdravíme, těšíme se na setkání s Vámi a přejeme Vám příjemnou zábavu.
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