SH ČMS Okresní sdružení hasičů Plzeň - jih

Organizační zabezpečení
Běh na 60 m s překážkami - přebor jednotlivců

Termín soutěže: 25. května 2019
Místo soutěže: Přeštice
Pořadatel soutěže: OSH PJ, SDH Lužany

SH ČMS Okresní sdružení hasičů Plzeň - jih
Program soutěže:
do 08:30 hod
08:40 - 09:15
09:20 - 09:30
09:30 - 14:00

14:30 – 15:00

dojezd rozhodčích a soutěžících, prezence
trénink závodníků (přilba povinná, v případě nedodržení bude závodník
vyloučen ze soutěže)
zahájení soutěže
běh na 60 m - dívky mladší
dívky starší
chlapci mladší
chlapci starší (před startem této kategorie tréninky)
vyhodnocení soutěže

Časy jsou pouze orientační, dle počtu přihlášených závodníků.
Podmínky účasti:
Podmínkou účasti je platný Registrační list kolektivu MH, platné členské průkazy s fotografií
nebo dočasný průkaz s fotografií. Kontrola členských průkazů bude provedena podle
Registračních listů kolektivu MH před startem závodu.
Přihlášení do soutěže:
Soutěžící nahlásí vedoucí na OSH PJ (mobil: 724 338 075, e-mail: osh.plzenjih@volny.cz) a
v kopii vedoucí OORM Ivaně Zuberové (ivca.ruzi@gmail.com) do termínu 30. 4. 2019
Při prezenci a kontrole členských průkazů nastupují všichni závodníci daného kolektivu MH,
dále vedoucí odevzdá vyplněnou jmennou přihlášku se všemi závodníky dané kategorie
(mladší /starší), kteří se z kolektivu MH soutěže zúčastní.
Pravidla soutěže:
Běh na 60 m s překážkami proběhne dle Směrnice hry Plamen plané od 1. 9. 2016,
Organizačního zabezpečení OORM OSH PJ hry Plamen pro rok 2018-2019 a tohoto OZ.
Postup do vyššího kola:
Podmínkou postupu do vyššího kola je účast alespoň ne jedné ze soutěží jednotlivců
pořádaných v rámci okresu Plzeň - jih. Postoupí závodníci s nejlepším dosaženým časem
v dané kategorii, počet postupujících bude upřesněn dle organizačního zabezpečení Krajského
sdružení Plzeňského kraje.
Protesty:
Při podání protestu rozhodčímu disciplíny bude složena finanční částka (kauce) ve výši 100,Kč, při podání odvolání hlavnímu rozhodčímu bude složena kauce ve výši 100,- Kč, při
podání odvolání odvolací komisi bude složena kauce ve výši 100,- Kč. V případě uznání
protestu nebo odvolání se vrací celá částka, v případě zamítnutí protestu nebo odvolání se celá
částka stává příjmem pořadatele. Plátci kauce bude vystaven příjmový doklad.
Rozhodčí soutěže: Seznam bude vyvěšen před zahájením soutěže.
Stravování: Bude zajištěno SDH Lužany, hrazeno soutěžícími kolektivy.
Zdravotní služba: zajistí SDH Lužany

SH ČMS Okresní sdružení hasičů Plzeň - jih
Kolektiv, který neuposlechne pokynů pořadatele nebo jehož vystupování bude
nesportovní či neslušné, bude vyloučen ze soutěže. Toto upozornění je platné i pro
vedoucí a doprovod kolektivů MH.
OORM a VV OSH PJ přejí všem soutěžícím hodně zdaru při plnění disciplíny.

Ivana Zuberová v.r
Vedoucí OORM OSH PJ

Josef Černý v.r.
starosta OSH PJ

