Organizační zabezpečení

KRAJSKÉHO KOLA DOROSTU
SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
2017

Pořadatel:

Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje
ve spolupráci s OSH Blansko

Termín konání: 18. 6. 2017
Místo konání:

Blansko, sportovní ostrov Ludvíka Daňka
stadion ASK Blansko

Účast: postupující z okresních kol soutěže:
➢ 7 osmičlenných družstev dorostenců + 1 náhradník + 1 vedoucí a 1 řidič
➢ 7 osmičlenných družstev dorostenek + 1 náhradnice +1 vedoucí a 1 řidič
➢ 7 x 3 jednotlivci dorostenci z každé věkové kategorie
➢ 7 x 3 jednotlivkyně dorostenky z každé věkové kategorie
➢
➢
➢
➢

Dále:
35 rozhodčích
10 členů štábu
20 členů technické čety
hosté

Časový harmonogram: (orientační, při maximálním počtu soutěžících)
7:15 – 7:45 hod.
8:00 – 8:30 hod.
8:45 - 9:45 hod
10:00 – 10:45hod
11:00 – 14:00 hod.
14:00 – 17:00 hod.
průběžně
17:15 – 17:40 hod.

Příjezd družstev, prezence
Nástup, organizační pokyny, zahájení
Štafety 4x100m dorostenci, dorostenky
tréninky PÚ a seznámení se strojem
Běh na 100 m dorostenky, požární útok dorostenci, dvojboj dorostenci jednotl.
Běh na 100 m dorostenci, požární útok dorostenky, dvojboj dorostenky jednotl.
testy
Vyhodnocení soutěže

Stravování: Stravu – teplý oběd zajistí pořadatel. Během dne bude možnost občerstvení.
Doprava: na vlastní náklady (zajistí příslušné SDH po dohodě s příslušným OÚ).
Zdravotní služba: zajistí pořadatel
Podmínky soutěže:
Ihned po kvalifikaci na soutěž – nejpozději do
5.6.2017– zašlete na email
oormblansko@seznam.cz nebo adresu OSH Blansko, Sadová 2, 67801 Blansko vyplněnou
přihlášku, potvrzenou příslušným OSH (příloha č.1), kopii přihlášky přivezete na soutěž k prezenci.
U vedoucích a řidičů uveďte i úplné adresy bydliště a telefonní číslo.
.
Soutěže proběhnou dle platné Směrnice pro celoroční činnost dorostu platných od 1. 9.
2007 s platnými dodatky a dle úprav uvedených v těchto propozicích. Počet rozhodčích
může být upraven dle místních podmínek.

➢ Technické podmínky k disciplíně požární útok:
Požární útok bude proveden na 2 pokusy na nástřikové terče, jednotná požární motorová
stříkačka KOMFI, proudnice jednotné. Povrch trati: tráva, terče nástřikové
Seznámení se strojem a trénink: jen sací vedení nasucho, bez útočného vedení.
➢ Za bezpečnost veškerého použitého nářadí při soutěži odpovídá ten, kdo jej na soutěž
dodal. Přihlašovatel družstva dále na přihlášce svým podpisem stvrzuje, že veškeré

technické a věcné prostředky PO použité v disciplínách odpovídají Směrnici, jsou řádně
přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené.
➢ Při podání protestu bud vybírána kauce ve výši 500,-Kč za každý protest a za každé
jednotlivé odvolání. Při zamítnutí protestu se kauce stává příjmem pořadatele, při uznání
protestu bude kauce vrácena v plné výši, a to ze všech případných odvolání.
➢ Kontrola technických parametrů nářadí použitého k soutěži bude prováděna namátkově po
skončení pokusů.
➢ V průběhu soutěže se může provádět namátková zkouška na alkohol a návykové látky,
nejen u soutěžících, ale i vedoucích .
➢ Ústroj na slavnostní zahájení a ukončení soutěže
soutěžící – sportovní oděv celé družstvo musí být ustrojeno jednotně
rozhodčí a vedoucí – vycházkový stejnokroj SH ČMS
Doporučujeme jako ústroj košili, sako, brigadýrku (klobouček)
trenéři a vedoucí kolektivů – vycházkový stejnokroj SH ČMS
➢ Na slavnostní nástup a každé vyhodnocení musí vždy nastoupit celé družstvo
v předepsané ústroji. Nenastoupí-li družstvo na slavnostní nástup a na vyhodnocení
soutěže - nebude dále pokračovat v soutěži, nebude hodnoceno.
➢ Pořadatel neručí za škody na vnesených nebo odložených věcech, pokud je nepřevezme a
nevyčlení místo na jejich odkládání.
➢ V průběhu soutěže může být prováděna kontrola totožnosti závodníků.
➢ Vedoucí kolektivů budou po celou dobu soutěže označeni visačkou nebo jiným způsobem,
kterou obdrží u prezence.
➢ Při prezenci odevzdají vedoucí družstev:
•

potvrzený originál přihlášky

•

občanské průkazy (popř. cestovní pasy) všech členů družstva,

•

členské průkazy SH ČMS všech členů družstva s fotografií. Bez úplného
členského průkazu nebude závodníkovi umožněn start. Fotografie na průkaze musí
odpovídat současnému vzhledu soutěžícího.
Pozn. případné změny v přihláškách po odeslání hlaste na email:

oormblansko@seznam.cz
Vedení soutěže:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Velitel soutěže:
Hlavní rozhodčí:
Náčelník štábu:
Vedoucí sčítací komise:
Prezence:
Vedoucí technické čety:
Časomíra:

Martin Janíček
Květa Smutná (kraj Vysočina)
Jaroslav Ondráček
OSH Blansko, Tereza Tesařová
Tereza Tesařová, Jaroslava Nejezchlebová
Michal Kobylka
KSH, OSH Blansko

➢ Členové štábu:

ostatní rozhodčí delegovaní jednotlivými OSH
v počtu min. 6 na jednotlivé OSH

Rozhodčí jednotlivých disciplín:
➢ požární útok

Tomáš Sklenák

➢ štafeta 4 x 100 m

Petr Maniš

➢ 100m s překážkami

– dorci

Zbyšek Pěnčík

– dorky

Libor Toul

➢ dvojboj

Jitka Flodrová

➢ Test PO

Brno - město

Pořadí nástupu na plnění disciplín:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Blansko
Brno město
Brno venkov
Břeclav
Hodonín
Vyškov
Znojmo

Dorci
2
7
6
3
5
4
1

Dorky
3
5
7
6
1
4
2

Rozlosování bylo provedeno na zasedání KORM Jmk kraje v Drnovicích 27.2.2017
Žádáme všechny účastníky, aby dodržovali veškeré pokyny uvedené v tomto dokumentu.
Podrobnější informace a případné změny v časovém harmonogramu obdrží vedoucí
družstev při prezenci a na následných poradách. Porušení stanovených podmínek a
ostatních závazných pokynů může být důvodem k vyloučení ze soutěže. Věříme, že se
všichni zasadíme o zdárný průběh soutěže.

v.r. Zdena Jandová
starostka KSH JmK

v.r. Petr Pejřil
vedoucí KORM

v.r. Mgr. Milan Vykydal
starosta OSH Blansko

souřadnice 49.3643222N, 16.6388328E

PŘIHLÁŠKA
do KRAJSKÉHO kola dorostu SH ČMS
SDH:
Okres:

Jmenný seznam členů družstva (jednotlivců)
poř. č.

jméno, příjmení

datum narození

bydliště

SDH, kde je členem

podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Členové družstva a jednotlivci svým podpisem dávají souhlas s využitím fotografických a jiných obrazových
záznamů, které byly pořízeny oficiálně pověřenými členy štábu k dalším provozním účelům SH ČMS (plakáty,
propagační předměty, informační tiskoviny apod.).

Vedoucí družstva:

Trenér družstva:

Jméno a příjmení:

_________________________

Jméno a příjmení:

__________________________

Datum narození:

_________________________

Datum narození:

__________________________

Bydliště:

_________________________

Bydliště:

__________________________

Telefon, e-mail:

_________________________

Telefon, e-mail:

__________________________

SDH:
(kde je členem)

_________________________

SDH:
(kde je členem)

__________________________

OSH:

_________________________

OSH:

__________________________

Podpis:

_________________________

Podpis:

__________________________

Vedoucí družstva čestně prohlašuje a stvrzuje svým podpisem, že souhlasí se zněním Organizačního zabezpečení,
že zdravotní stav přihlášených je odpovídající k absolvování akce, na kterou se prostřednictvím této přihlášky přihlašují,
že soutěžící i jejich zákonní zástupci byli seznámeni s prohlášením o dalším využití obrazových materiálů a se
zpracováním osobních údajů přihlášených správcem SH ČMS, Římská 45, 121 07, Praha 2, který shromažďuje a
zpracovává osobní údaje i prostřednictvím svých organizačních jednotek OSH a SDH k účelům statistickým na dobu
nezbytnou pro účely organizace a vyhodnocení soutěže a že veškerá výstroj, výzbroj, stroje a zařízení, které budou
přihlášení při soutěži používat odpovídají ustanovením Směrnice hry Plamen.

POTVRZENÍ SDH :
Potvrzujeme, že všichni uvedení účastníci jsou řádně registrovanými členy SH ČMS a mají zaplaceny členské
příspěvky

razítko a podpis

Rozpis členů družstva
štafeta 4 x 100 m
1.štafeta
příjmení a jméno

2.štafeta
příjmení a jméno

požární útok Dorost
příjmení a jméno

Běh na 100 m s překážkami
jméno a příjmení

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

