Organizační zabezpečení okresního kola požárně technických disciplín v soutěži
DOROSTU 2021/2022
Termín konání:
Místo konání:
Příjezd, prezence:
Nástup, zahájení:
Zahájení plnění disciplín:

28. května 2022
Senetářov, areál fotbalového hřiště
od 7:00 do 8.00hod.
8:30 hod.
9.00 hod.

Složení štábu soutěže:
Náčelník štábu
Velitel soutěže:
Hlavní rozhodčí:
Sčítací komise:
MTZ:

Milan Vykydal
Josef Šenk
Tereza Tesařová
Martin Janíček
SDH Senetářov

Okresního kola se zúčastní družstva dorostenců, dorostenek a smíšená,. Dále jednotlivci nezařazení do
kolektivů. Soutěží se v kategorii mladší, střední a starší jednotlivci – dorostenci a dorostenky.
Soutěžit se bude v těchto disciplínách, a rozhodčí disciplín
Družstva:
100m s překážkami Jan Přichystal
disciplína na okresním kole
štafeta 4x100m
nebude plněna
PÚ dorost
Nejezchlebová Jaroslava
testové otázky
Čapka Martin

Jednotlivci:
100 m s překážkami Jan Přichystal
Dvojboj
Lucie Chlupová
Testové otázky
Čapka Martin

Disciplíny budou plněny podle platných Směrnic pro soutěž dorostu, včetně rozdělení do věkových
kategorií. Štafeta 4x100m člunkově. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu počtu a pořadí disciplín či počtu
pokusů, dle místních a klimat. podmínek.
Materiální zabezpečení:
Překážky potřebné k provedení disciplín dodá pořadatel.
Ostatní nářadí si dovezou jednotlivci a družstva vlastní.
Ústroj:
Soutěžící nastoupí ve stejnokroji dorostu, povoleno použít sportovní oblečení a sportovní obuv.
Vedoucí kolektivů a strojníci přijedou v pracovním stejnokroji.
Rozhodčí ve vycházkovém stejnokroji, případně červeném triku dle Předpisu.
- vedoucí zodpovídají za kázeň svých soutěžících
- upozorňujeme, že každý soutěžící musí mít členský průkaz včetně fotografie a čárového kódu
jinak mu nebude povolen start.
- Pokud nebude mít SDH zaplacené členské příspěvky OSH nebo odevzdaný Registrační list
kolektivu MH, nebude družstvu či jednotlivci umožněn start v soutěži!
- strava pro soutěžící a vedoucí není hrazena a zabezpečena OSH a OORM. Pořadatel v
dostatečné kapacitě zajišťuje stánkový prodej občerstvení.
- Zdravotní službu zabezpečuje SDH Senetářov
- Přihlášky do soutěže přijímáme pouze v elektronické podobě ve vyplněném formuláři na adrese
https://forms.gle/cdKQzwDKqBQtNwbz9 a to do 20. května 2022 do 20:00 hod. Pokud nedojde u
družstev či jednotlivců k žádné změně, jinou přihlášku není třeba zasílat ani vozit.
- Změny v počtu družstev či jednotlivců a jejich odhlašování na mail OORM
- V případě změny pouze ve jménech (beze změny v počtu přihlášených družstev či jednotlivců)
oproti vyplněnému formuláři elektronické přihlášky předloží vedoucí u prezence jednoduchý
přehled změněných soutěžících.

- Počty přihlášených jsou konečné. U prezence je možno provést změnu jmen závodníků, nikoliv
navýšení počtu.
- V průběhu soutěže může být provedena namátková kontrola použitého nářadí.
Vedoucí družstev bude v době plnění disciplín oblečen do reflexní vesty (oranžové nebo zelené používané v
autech) a jako jediný bude mít možnost pohybovat se v prostoru přípravy disciplín, a po předložení
členského průkazu s fotografií jednat jménem svého družstva. Ostatní budou vykázáni do prostor pro
diváky.

Každý kolektiv povinně dodá jednoho pomocného rozhodčího, který bude
přítomen na soutěži po celou dobu jejího konání. Kolektivu, který nedodá
pomocného rozhodčího, nebude umožněn start v soutěži.
KORM určila počet postupujících jednotlivců do krajského kola na 3 nejlepší v každé kategorii.
Krajské kolo se uskuteční 5. 6. ve Znojmě.
S pozdravem
Tereza Tesařová v.r.
ved. OORM Blansko

Milan Vykydal v.r.
starosta OSH ČMS
V Blansku 13. 4. 2022

