POZVÁNKA
Dobrovoľný hasičský zbor Lúka
v spolupráci s Obecným úradom
Lúka

Vás srdečne pozýva na nočnú hasičskú súťaž
o pohár starostu obce Lúka pri príležitosti výročia SNP,
ktorá sa uskutoční dňa

28. 08. 2010 - SOBOTA

II. ročník „ O pohár starostu
obce Lúka ”
Program:
18:30 - 19:30 – prezentácia hasičský družstiev, porada veliteľov DHZ,
19:30 - 19:45 – slávnostný nástup družstiev a otvorenie súťaže,
20:00 - začiatok súťaže- plnenie súťažných disciplín.
Po skončení súťaže - vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien, tombola, súťaž v pití
piva, polnočné prekvapenie, ohňostroj a o diskotéku na voľnom priestranstve až do
rána sa postará DJ - JOHNNY.

Organizačné pokyny:
Miesto konania: Futbalové ihrisko LÚKA, povrch trate: tráva,
Meranie: elektronická časomiera,
Štartovné: 10 €,
Kategórie: muži, ženy
Pravidlá súťaže:
Súťažiť sa bude podľa pravidiel previerky pripravenosti DPO SR schválené od roku
2008 hurá systém. Súťaže sa môže zúčastniť družstvo v počte veliteľ + 7 členov.
Útok sa vykoná na jednu nádrž, bez dopĺňania vody počas útoku. Každé hasičské
družstvo bude súťažiť s vlastným hadicovým materiálom C 52, B 75 a technikou
schváleného typu.

Organizačný štáb môže družstvám počas súťaže skontrolovať dĺžku a šírku hadíc.
Víťazí družstvo s najnižším dosiahnutým časom.
 Pred samotným nástupom na plnenie súťažných disciplín bude súťažný poriadok
prerokovaný s veliteľmi DHZ a štábom súťaže. Protest môže podať veliteľ HD len
na vlastné družstvo a to do 10 min. po ukončení útoku s vkladom 10€ hlavnému
rozhodcovi. V prípade rozhodnutia v prospech HD bude vklad vrátený,
v opačnom prípade prepadá vklad v prospech usporiadateľa.

!!! Každý člen Vášho DHZ štartuje na vlastné riziko!!!
V prípade vašej účasti prosíme zaslať prihlášku najneskôr do 26. 08. 2010
na adresu:
Mgr. Marián Kriško, Lúka 148, 916 34 Lúka alebo nahlásiť telefonicky na telefónnom
čísle 0949 127 967 – veliteľ DHZ,
Tatiana Jančovičová 0904 114 401 – tajomníčka DHZ Lúka, e-mail: Tanka110@azet.sk
Vladimír Vöröš 0905 551 145 – starosta obce Lúka, e-mail: obecluka@stonline.sk,

Tiež Vás srdečne pozývame na sprievodné podujatia pred začatím
nočnej hasičskej súťaže, ktoré sa budú konať od 14:00.
14:00 – 20:00
Celý deň Vás budú sprevádzať dychová hudba -INOVČANKA, Ľudová
hudba (Trombitasi) Bratia Štefanikovci, vystúpi domáca punk - roková
skupina Pod vplyvom a o diskotéku až do rána sa postará DJ- JOHNNY.
Pre deti máme pripravené: skákací hrad, lezeckú stenu, maľovanie na
tvár, jazda na poníkovi, historický šerm, streľba z luku, prehliadka dobových
kostýmov a zbraní, streľba na bránu pokutové kopy, jazda na štvorkolkách
a mnoho ďalších akcií, vyhlásenie výsledkov a rozdávanie cien.
Srdečne Vás pozývame, tešíme sa na stretnutie s Vami a okrem iného
bude pre Vás počas celej akcie zabezpečené občerstvenie firmou
R - Centrum Rudolf Jambor: guláš, cigánsku, hot-dog, hranolky, teplé
a studené nápoje

Mgr. Marián Kriško
veliteľ DHZ

Vladimír Vöröš
starosta obce

_______________

______________

PRIHLÁŠKA
DHZ .....................................................................................................
sa záväzne prihlasuje do nočnej hasičskej súťaže
˝ O POHÁR STAROSTU OBCE LÚKA ˝
v Lúke dňa 28. 08. 2010
kategória MUŽI .......................................................... počet mužstiev
ŽENY ......................................................... počet mužstiev
MUŽI nad 35 .............................................. počet mužstiev

...............................................
predseda ( veliteľ )
pečiatka DHZ

