DHZO LIPTOVSKÁ TEPLIČKA
v spolupráci so starostom obce Liptovská Teplička
si Vás dovoľuje pozvať na
5. ročník TFA ŽELEZNÝ HASIČ
LIPTOVSKÁ TEPLIČKA
Dátum konania :

Nedeľa 25.09.2022

Miesto konania :

Miestny Amfiteáter

Prezentácia :

09:15 – 09:45 hod. na mieste konania
súťaže

Zahájenie súťaže :

o 10:00 hod. nástupom, štart prvého
súťažiaceho o 10:15 hod.

Veliteľ súťaže :

Peter Géci - veliteľ DHZO
Liptovská Teplička

Hlavný rozhodca :

Ing. Ján Fridman

Prihlášky :

Zasielajte písomne alebo el. poštou na
adresu kontakt. osoby najneskôr
do 21. 09. 2022. Štartovné musí byť
zaslané na č.ú.:
SK31 0900 0000 0004 9435 6938
do správy pre príjemcu napísať meno
súťažiaceho
Adresa:
Peter Géci,
ul. Bory 391/15,
059 40 Liptovská Teplička,
alebo e-mail :
veliteldhzlt@gmail.com,
Prihlášku môžete vyplniť aj pri
prezentácii, avšak najneskôr
30 min. pred začiatkom súťaže!!!

Poradie štartu súťažiacich:

Podľa poradia zaslaných prihlášok do
súťaže a zoradenia organizátora
súťaže

Dotazy:

Peter Géci, mobil 0907 560 028,
e-mail: veliteldhzlt@gmail.com

Kategórie :

1) Kategória muži do 30 rokov
2) Kategória muži do 40 rokov
3) Kategória muži nad 40 rokov
4) Kategória muži nad 50 rokov
5) Kategória ženy do 33 rokov
6) Kategória ženy nad 33 rokov

Pravidla súťaže :

Viď príloha : „ Pravidlá ….“

Štartovné:

15 € na jedného súťažiaceho, ktorý sa
nahlási do 21.09.2022.
V štartovnom je zahrnuté
občerstvenie (teplé jedlo, nápoj).
20 € v deň súťaže

Upozornenie :

Súťažiaci súťažia na vlastné riziko.
Súťažiaci predložia pri prezentácii
čestné prehlásenie o zdravotnej
spôsobilosti k súťaži (formulár
priložený).
Usporiadateľa súťaže nemožno činiť
zodpovedným za nehody alebo
hmotné škody vzniknuté počas
súťaže. V prípade úrazu bude
zabezpečené zdravotné ošetrenie na
mieste súťaže.

Ceny :

Pohár pre víťaza v danej kategórii,
medaila za účasť pre všetkých
účastníkov.

Organizačné pokyny :

V obci Liptovská Teplička na
priestranstve pod miestnym
Amfiteátrom bude prezentácia a štáb
súťaže.
Tu bude zabezpečené parkovanie
vozidiel a bude tu aj vyhlásenie
výsledkov. Mimo občerstvenia v cene
štartovného si môžu účastníci a hostia
zakúpiť aj ďalšie občerstvenie
predávané v mieste amfiteátra.

Cieľom súťaže je podpora zdravého súťaženia medzi hasičmi,
zdokonaľovanie fyzickej zdatnosti hasičov, priateľské stretnutie hasičov,
vzájomná výmena skúseností a príjemné strávený deň.
Peter Géci
veliteľ DHZO
Liptovská Teplička
telefón 0907 560 028,
e-mail: veliteldhzlt@gmail.com,

