Organizační zabezpečení okresního kola požárně
technických disciplín v soutěži dorostu 2020/2021
Termín konání:
Místo konání:
Příjezd:
Prezence:
Zahájení plnění disciplín:

30. května 2021
Ráječko, hasičská louka
individuálně
max půl hodiny před zahájením plnění disciplíny
první družstvo 8:30

Složení štábu soutěže:
Náčelník štábu:
Milan Vykydal
Velitel soutěže:
Zdeněk Menšík
Hlavní rozhodčí:
Tereza Tesařová
Sčítací komise:
OORM Blansko
MTZ:
OSH Blansko
Prezence:
Lucie Chlupová
Rozhodčí disciplín:
100 m s překážkami: Martin Janíček
testové otázky:
Lucie Chlupová
Okresního kola se zúčastní družstva dorostenců, dorostenek a smíšená (min. 5členná). Dále
jednotlivci nezařazení do kolektivů. Soutěží se v kategorii mladší, střední a starší jednotlivci –
dorostenci a dorostenky.
Z důvodu hygienických opatření bude vytvořen časový harmonogram startu jednotlivých
družstev a jednotlivců. Čas začátku plnění disciplíny je závazný a bude sestavován dle přijetí
přihlášky! Časový harmonogram bude odeslán na uvedené maily 26. 5. po přijetí přihlášek. Na
prezenci je družstvo či jednotlivec povinno se dostavit max půl hodiny předem (prosíme
nejezděte dříve, aby nedocházelo ke shromažďování). V případě nedodržení času nebude
umožněn družstvu start. Časy plnění disciplín budou jednotné pro jednotlivé SDH bez ohledu
na kategorie (SDH xy přihlásí 4 jednotlivce napříč kategoriemi a družstvo – čas plnění budou
mít všichni závodníci v jeden čas, např. 9:00, aby mohli přijet všichni zároveň).
Při příznacích respiračního onemocnění zvažte prosím svoji účast.
Po splnění disciplín družstvo či jednotlivec opouští areál. Prosíme poslouchejte pokynů
rozhodčích a štábu a omezte shromažďování na minimum. Výsledky budou zveřejněny 30. 5.
na webových stránkách OORM. U obou disciplín bude mít vedoucí družstva a jednotlivec
možnost si vyfotit zapsané časy pro případ protestu proti vyvěšeným výsledkům.
Je nutné dodržovat ochranu dýchacích cest dle aktuálních epidemiologických opatření.

Na okresním kole se budou plnit tyto disciplíny:
100 m s překážkami a testové otázky.
Disciplíny budou plněny podle platných Směrnic pro soutěž dorostu, včetně rozdělení do
věkových kategorií. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu počtu a pořadí disciplín či
počtu pokusů dle místních a klimatických podmínek. Budou připraveny tři dráhy na 100
metrů s překážkami, aby mohl zároveň startovat, kterýkoli závodník napříč
kategoriemi. Druhé pokusy na 100 m budou řešeny individuálně dle připravenosti
jednotlivých závodníků. U družstev se počítá nejlepších 5 výsledků, běžet může max 7
závodníků.
Na plnění testových otázek si každý závodník doveze vlastní psací potřeby!
Materiální zabezpečení:
Překážky potřebné k provedení disciplín dodá pořadatel. Ostatní nářadí si dovezou závodníci
sami. V průběhu soutěže může být provedena kontrola použitého vlastního materiálu.
Ústroj:
Při plnění všech disciplín je ochranná přilba povinná!
Soutěžní družstva a jednotlivci nastoupí ve stejnokroji dorostu (povoleno použít sportovní
oblečení a sportovní obuv s výjimkou kopaček).
Členové štábu soutěže a rozhodčí ve vycházkovém stejnokroji nebo tričku dle stejnokrojového
předpisu.
Vedoucí družstva zodpovídá za kázeň svých soutěžících. Každý soutěžící musí mít členský
průkaz MH s aktuální fotografií. Pokud nemá SDH zaplacené členské příspěvky OSH nebo
nemá odevzdaný registrační list kolektivu MH, tak nebude družstvu či jednotlivci umožněn
start v soutěži.
Strava pro soutěžící a vedoucí není zabezpečena. Stánkový prodej bude realizován dle
aktuálních vládních nařízení.
Zdravotní službu zabezpečuje OSH Blansko.
Odvolací komise bude složena z velitele soutěže, hlavního rozhodčího a náčelníka štábu.
Přihlášky do soutěže přijímáme pouze v elektronické podobě ve vyplněném formuláři na adrese
https://forms.gle/ExUQAvdLSjB4XhtHA a to do 26. května 20:00 hod. Pokud nedojde u
družstev či jednotlivců k žádné změně, jinou přihlášku není třeba zasílat ani vozit.
Na přihlášce bude u každého družstva uveden jeho vedoucí, který jediný bude moci po
předložení svého členského průkazu s fotografií jednat jménem svého družstva.
Změny v počtu družstev a jejich odhlašování do 26. května 20:00 hod na mail OORM.
V případě změny pouze ve jménech (beze změny v počtu přihlášených družstev) oproti
vyplněnému formuláři elektronické přihlášky předloží vedoucí u prezence jednoduchý přehled
změněných soutěžících.

Na prezenci se dostaví celé družstvo nebo jednotlivec a budou předloženy členské
průkazky s aktuální fotografií. Každý člen družstva nebo jednotlivec včetně vedoucího,
řidiče a případného doprovodu odevzdá u prezence čestné prohlášení o negativním
výsledku na přítomnost viru SARS-CoV-2 (Covid 19). Toto potvrzení nesmí být starší než
72 hodin. U dětí prohlášení potvrdí zákonný zástupce případně škola, u dospělých
zaměstnavatel nebo v případě samotestování dotyčný sám (prosíme o pravdivost).
Uznávané budou samozřejmě také potvrzení o negativním výsledku z testovacího centra.
Vzor prohlášení je ke stažení na stránkách OORM, akceptovatelné budou také jiná
potvrzení (testovací centrum, škola, zaměstnavatel…)

S pozdravem

Mgr. Milan Vykydal
starosta OSH Blansko

Mgr. Bc. Tereza Tesařová
vedoucí OORM Blansko

