Dobrovoľný hasičský zbor a Obec L o p u š n é P a ž i t e
V Lopušných Pažitiach dňa 30.07.2016

Vážená pani, vážený pán

POZVÁNKA
Výbor DHZ Lopušné Pažite a starosta obce Lopušné Pažite Vás pozývajú na oslavu
90. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru, spojenú s konaním XXI. ročníka
hasičskej súťaže "O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE LOPUŠNÉ PAŽITE".
Termín:
Miesto:
Príjazd:
Program:

Vyhodnotenie súťaže:
Štartovné:
Vykonanie útokov:
Vodné zdroje:
Odmeny:

nedeľa 14. augusta 2016
lúka medzi obcami Radoľa a Lopušné Pažite (Kozlovice)
za obcou Radoľa cez most ponad Vadičovský potok smer chata Ostré
a ihneď za mostom rovno (mierne vľavo) na lúku makadamovou a následne
poľnou cestou.
8 00 – 9 15 príchod hasičských zborov a hostí k Obecnému úradu
Lopušné Pažite, výstavka hasičskej techniky a histórie
DHZ
15
30
9 – 9
vysvätenie hasičskej zástavy
9 30 – 10 15
sprievod obcou na miesto konania súťaže
30
10
slávnostný nástup a zahájenie súťaže
do 30 minút po ukončení súťaže
15,– € dospelí a 10,– € žiaci (so stravou)
7,– € dospelí (bez stravy) – druhé hadice
dospelí – podľa Súťažného poriadku DPO SR (športové a klasické hadice)
žiaci – podľa pravidiel celoštátnej hry Plameň
ďalšie spresnenia pri nástupe
dospelí aj žiaci – nadzemné nádrže

- víťaz získava putovný pohár starostu obce na dobu 1 roka (po uplynutí 1 roka je povinný pohár vrátiť
usporiadateľovi súťaže). Trvale získava pohár po 3 neprerušených víťazstvách za sebou, alebo 5 víťazstvách
počas trvania súťaže. Za poškodený alebo stratený putovný pohár sa účtuje náhrada 100,– €.
- družstvá umiestnené na 1., 2. a 3. mieste v kategóriách muži šport, ženy šport, muži klasika, ženy klasika,
chlapci a dievčatá získavajú poháre.

Protesty sa neprijímajú!!!
Tešíme sa na Vašu účasť a touto cestou Vás žiadame o pozvanie primátora Vášho mesta, starostky
/ starostu Vašej obce na toto naše podujatie. Zároveň žiadame hasičské zbory, ktoré vlastnia
čestné zástavy a zástavy zborov, aby ich priniesli na oslavy výročia. Za účelom zabezpečenia
stravy žiadame nahlásiť Vašu účasť na tel. čísla: 0903 923 968, 0911 697 083.

Jozef Kaper

Ing. Peter Harcek

predseda DHZ

starosta obce

