SH ČMS Okresní sdružení hasičů Plzeň - jih

Organizační zabezpečení hasičské soutěže I. kola v požárním sportu
Pořadatel soutěže:
POZOR ZMĚNA
Datum konání soutěže:

SH ČMS Okresní sdružení hasičů Plzeň - jih Sbor dobrovolných
hasičů Přeštice
19. května 2019

Místa konání:

areál Základní školy v Přešticích

Vedení soutěže:

Velitel soutěže:
Hlavní rozhodčí:
Rozhodčí disciplín:
Běh na 100 m
- Muži:
Běh na 100 m
- Ženy:
Štafeta 4 x 100 m - Muži:
Štafeta 4 x 100 m - Ženy:
Požární útok
- Muži:
Požární útok
- Ženy:

Martin Felix
Zbyšek Zuber

Časomíra:
Hlavní časoměřič:
Vedoucí vyhodnocovací skupiny:
Hlasatel:
Zapisovatel:
Prezence:

OSH PJ
Petr Steiner
Ivana Zuberová
Josef Zábran
Radka Brašnová
Radka Brašnová,
Pavla Kailová
František Cibulka

Vedoucí technické čety:

Pavla Kailová
Pavla Kailová
Stanislav Novotný
Stanislav Novotný
Jaroslav Kolář
Jaroslav Kolář

Stravování:

Během soutěže bude možnost občerstvení ve stánkovém
prodeji na sportovišti

Doprava:

Na vlastní náklady (zajistí příslušné SDH po dohodě s OÚ a
nahlášením techniky mimo dosah zřizovatele na KOPIS HZS Pk)

Zdravotní služba:

Pořadatel zajišťuje po celé konání soutěže zdravotní službu,
odpovídající rozsahu a místním podmínkám soutěže

Podmínky pro přihlášení Do I. kola postupují družstva v kategorii Muži a Ženy, která se
do soutěže:
řádně přihlásí (podáním přihlášky) v elektronické podobě
nejpozději do 30. dubna 2019 na adresy
osh.plzenjih@volny.cz a zbysek.hasic@gmail.com.
Lze použít přihlášku z portálu SH ČMS
(https://prihlasky.dh.cz). Přihláška přes tento web nebude
brána jako originál. Na došlé přihlášky po 30. dubnu 2019
nebude pořadatelem brán zřetel.
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Prezence na soutěži:

Vedoucí družstva odevzdá originál přihlášky (orazítkovanou
s podpisem starosty) při prezenci.
Dále předloží platné (nové) členské průkazy SH ČMS všech
členů zapsaných na platné přihlášce do příslušného
postupového kola.
Předloží OBČANSKÝ PRŮKAZ (OP) nebo CESTOVNÍ PAS (CP)
všech zapsaných závodníků na přihlášce ke kontrole
příslušnosti k OSH, dle příslušného postupového kola.
Bez předložení OP/CP nebude závodníkovi umožněn start.

Kontrola totožnosti:

Pořadatel má právo provést při nástupu k plnění disciplín,
nebo v průběhu soutěže, namátkovou kontrolu totožnosti
závodníků.

Startovní pořadí:

Losování startovního pořadí soutěžních družstev bude
provedeno na jednání OORR dne 17. května 2019.

Předběžný časový
harmonogram soutěže:

07:45 - 08:55 hod.
08:15 - 08:45 hod.
09:00 hod.
09:15 - 10:15 hod.
10:30 - 11:00 hod.
11:15 - 11:30 hod.
11:35 - 13:35 hod.
14:00 - 14:15 hod.
14:20 - 14:35 hod.
14:50 - 16:50 hod.
17:05 - 18:05 hod.
18:30 hod.

● Prezence soutěžních družstev
● Trénink Štafeta 4 x 100 m - muži, ženy
● Nástup soutěžních družstev
● Štafeta 4 x 100 m - muži
● Štafeta 4 x 100 m - ženy
● Trénink Běh na 100 m s překážkami muži
● Běh na 100 m s překážkami – muži
● Trénink Běh na 100 m s překážkami ženy
● Běh na 100 m s překážkami - ženy
● Požární útok - muži
● Požární útok - ženy
● Vyhodnocení soutěže
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Technická ustanovení:
1. Soutěž bude provedena dle nových Pravidel požárního sportu (SIAŘ GŘ HZS ČR č.
10/2018), Technických příloh Pravidel požárního sportu vydané GŘ HZS ČR dne 16. 2. 2018
a tohoto organizačního zabezpečení s těmito úpravami a doplněními:
a) v disciplíně štafeta 4x100m s překážkami bude na 1. úseku v kategorii muži a ženy
použita překážka „okno“.
b) v disciplíně štafeta 4x100m s překážkami bude na 4. úseku v kategorii muži a ženy
přenášen PHP (pro obě kategorie jednotný).
c) V disciplíně běh na 100 m s překážkami se do celkového hodnocení družstva započítávají
lepší pokusy čtyř závodníků.
d) v disciplíně Pú se nepoužívá přetlakový ventil.
2. Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech do prostor
cvičiště, pokud je nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání.
3. Disciplíny budou provedeny na dráze:
- s tartanovým povrchem v disciplíně štafeta 4x100 m s překážkami;
- s tartanovým povrchem v disciplíně jednotlivců 100 m s překážkami;
- s travnatým povrchem v disciplíně požární útok s vodou (základna na trávě).
4. Při plnění disciplíny se bude používat každé družstvo svoji přenosnou motorovou
stříkačku. Při plnění disciplíny lze použít přechod na savice.
Za bezpečnost veškerého použitého nářadí při soutěži odpovídá ten, kdo jej na soutěž
dodal. Přihlašovatel družstev dále na přihlášce svým podpisem stvrzuje, že veškeré
technické a věcné prostředky PO použité v disciplínách požárního sportu, odpovídají
platným Pravidlům požárního sportu a normám, jsou řádně přezkoušené, schválené a
nejsou nijak upravené.
5. Nebude prováděn výstup do IV. podlaží cvičné věže.
6. Družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí vlastní - výzbroj.
7. Ruční hasicí přístroj dodá pořadatel.
8. Žádáme všechny účastníky, aby dodržovali veškeré pokyny uvedené v tomto
dokumentu. Podrobnější informace a případné změny v časovém harmonogramu obdrží
vedoucí družstev při presenci a na následných poradách. Porušení stanovených podmínek
a ostatních závazných pokynů může být důvodem k vyloučení ze soutěže.
Protesty:

Při podání protestu nebo odvolání bude vyžadováno složení
finanční částky (kauce) v hotovosti ve výši:
500,- Kč při podání protestu rozhodčímu disciplíny
1000,- Kč při odvolání k hlavnímu rozhodčímu
Protest se podává písemně (příloha č. 2 OZ soutěže)
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Ústroj soutěžících a
rozhodčích:

Soutěžící - Soutěžící nastoupí na zahájení a ukončení soutěže
v jednotném ustrojení (celé družstvo musí být ustrojeno
jednotně)
Rozhodčí a organizační pracovníci - čistý pracovní stejnokroj PS
II s čepicí, pracovní (zásahová) obuv.
Na slavnostní nástup a každé vyhodnocení nastoupí celé
družstvo v předepsaném ústroji.
Každý rozhodčí musí mít oblečení pro případ nepříznivého
počasí.

Věříme, že se všichni zasadíme o zdárný a důstojný průběh soutěže.

SH ČMS Okresní sdružení hasičů Plzeň - jih přeje soutěžícím družstvům
mnoho úspěchů v soutěži.
Soutěž podpořil:

Bc. Zbyšek Zuber v. r.
náměstek starosty OSH PJ

Josef Černý v. r.
starosta OSH ČMS PJ
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Příloha č. 1
PŘIHLÁŠKA
do soutěže v požárním sportu
……………………………………………………………………………………………………………
přihlašuje
(organizace)
družstvo

*

*

…………………………………….

Jednotlivce - počet ..……………….

na soutěž
……………………………………………………………………………………………………………
(název soutěže)
(místo a datum konání)
v kategorii: profesionální hasiči  členové spolků 




k plnění disciplín: výstup na cvičnou věž , 100 m , štafeta , požární útok
Příjmení a jméno soutěžícího

Datum
narození

věž
**

100 m
**

štafeta I.
**

štafeta II.
**

útok
**

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Přihlašovatel stvrzuje, že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní podmínky
stanovené v pravidlech požárního sportu a propozicích soutěže.
Masér-zdravotník  ……………………………
příjmení a jméno

Řidič  ……………………………………….
příjmení a jméno

Vedoucí družstva * ……………………………
příjmení a jméno

Trenér  ………………………………………
příjmení a jméno

V …………………………… dne ……………

………………………………………………
(razítko a podpis přihlašovatele)

Poznámky:

**

Nehodící se škrtne.
Do sloupce se u závodníků uvedou pořadová čísla, ve kterém budou v dané disciplíně za družstvo nebo štafetu
soutěžit. Ve sloupci „útok“ se závodníci, kteří budou za družstvo soutěžit, označí pořadovým číslem 1.
Družstvo sestává z vedoucího družstva, nejvýše 10 soutěžících, a ostatních členů družstva, kterými mohou být trenér,
masér-zdravotník a řidič.
Změny může vedoucí družstva pořadateli nahlásit před zahájením soutěže, zpravidla na poradě s vedoucími družstev.
Další pořadatelem požadované informace uvede přihlašovatel na druhé straně přihlášky.
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Příloha č. 2

Protest
Proti rozhodnutí rozhodčího*

Proti účasti jiného soutěžícího*

Proti výsledkům*

Jméno a příjmení:……………………………………. SDH: ……………………………

Text protestu:

Čas předání protestu:….............

Podpis protestujícího: ………………..

Vyjádření k protestu:

Čas předání vyjádření:………………

Podpis rozhodčího: ………………………

Odvolání č. 1:

Čas předání odvolání: ……………….

Podpis protestujícího: ……………………

Vyjádření k odvolání:

Čas předání vyjádření k odvolání: ………..

Podpis rozhodčího: ………………………

Odvolání č. 2:

Čas předání odvolání:……………

Podpis protestujícího: ……………………

Vyjádření k odvolání:
Čas předání vyjádření k odvolání: …………

Podpis rozhodčího: ……………………

* Nehodící škrtněte
Text protestu pište hůlkovým písmem, tak aby byla zaručena jeho čitelnost.

