SH ČMS Okresní sdružení hasičů Plzeň - jih

Organizační zabezpečení hasičské soutěže I. kola v klasické soutěži
Pořadatel soutěže:

SH ČMS Okresní sdružení hasičů Plzeň - jih
Sbor dobrovolných hasičů Dobřany

Datum konání soutěže:

7. září 2019

Místa konání:

areál Kynologického klubu Dobřany

Vedení soutěže:

Velitel soutěže:
Hlavní rozhodčí:
Rozhodčí disciplín:
Štafeta 7 x 50 m - Ženy:
Štafeta 7 x 50 m - Muži:
Požární útok
- Ženy:
Požární útok
- Muži:

Milan Dvořák
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
Martin Toman

Vedoucí technické čety:

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:
zúčastnila základních kol v roce 2019, která byla provedena
v souladu s organizačním zajištěním pro pořádání základních
kol v roce 2019. To znamená, že byly plněny disciplíny
Klasické soutěže (požární útok a štafeta 7 x 50 metrů).
Kategorie Muži: Družstvo SDH, které se umístilo v základním
kole na 1. - 3. místě.
Kategorie Ženy: Soutěže se mohou zúčastnit všechna
družstva, která se zúčastnila základních kol v roce 2019
v klasické soutěži.
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Vítězové I. kola klasické soutěže v roce 2018 obou kategorií,
která se musí zúčastnit základního kola v roce 2019.
Do I. kola postupují družstva v kategorii Muži a Ženy, která se
řádně přihlásí (podáním přihlášky) v elektronické podobě
nejpozději do 18. srpna 2019 na adresy
osh.plzenjih@volny.cz a zbysek.hasic@gmail.com.
Na došlé přihlášky po 18. srpnu 2019 nebude pořadatelem
brán zřetel.
Prezence na soutěži:

Vedoucí družstva odevzdá originál přihlášky 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 22. srpna 2019.

Předběžný časový
harmonogram soutěže:

07:45 - 08:55 hod.
08:15 - 08:45 hod.
09:00 hod.
09:15 - 11:30 hod.
11:40 - 13:00 hod.
13:15 - 15:45 hod.
16:00 - 17:30 hod.
18:00 hod.

● Prezence soutěžních družstev
● Trénink
● Nástup soutěžních družstev
● Štafeta 7 x 50 m - člunková - ženy
● Štafeta 7 x 50 m - člunková - muži
● Požární útok - ženy
● Požární útok - muži
● Vyhodnocení soutěže
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Technická ustanovení:
1. Soutěž bude provedena dle Pravidel klasické soutěže a tohoto organizačního
zabezpečení s těmito úpravami a doplněními:
a) pro rok 2019 se z Pravidel Ks vypouští: Pravidlo 42; Popis nářadí a překážek; 7. Nářadí pro
požární útok; 1 ks přetlakového ventilu B.
b) pro rok 2019 se z Pravidel Ks vypouští: Pravidlo 50; Provedení disciplín; 1. Nástup družstva
k plnění disciplíny; rozhodčí disciplíny (hlavní rozhodčí) provede rozlosování jednotlivých čísel
soutěžícím … .
2. Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech do prostor
cvičiště, pokud je nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání.
3. Celkově vítězné družstvo v kategorii muži a ženy, bude moci obhajovat vítězství v
následujícím ročníku postupové soutěže.
4. Disciplíny budou provedeny na dráze:
- s travnatým povrchem v disciplína štafeta 7x50 m s překážkami;
- s travnatým povrchem v disciplíně požární útok s vodou (základna na trávě).
5. 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 klasické soutěže odpovídají
platným Pravidlům klasické soutěže a normám, jsou řádně přezkoušené, schválené a
nejsou nijak upravené.
6. 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)

Ústroj soutěžících a
rozhodčích:

Soutěžící - čistý pracovní stejnokroj PS II a čepice (přilba),
pracovní (zásahová) obuv (celé družstvo musí být ustrojeno
jednotně)
Rozhodčí - 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.
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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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PŘIHLÁŠKA

Příloha č. 1

na klasickou soutěž a prohlášení o zdravotním stavu soutěžících
Přihlášku podat elektronicky do 18. 8. 2019 na adresu osh.plzenjih @volny.cz a
zbysek.hasic@gmail.com
Originál přihlášky doručit pořadateli nejpozději v den konání soutěže.
***************************************************************************
-------------------------------------------------- přihlašuje ----------------------------------------------(organizace)
(druh soutěže)

MUŽI *
------------------------------------------------------( datum a místo konání )

-

ŽENY*

----------------------------------------------( kategorie)

Prohlašuji, že nemám žádné zdravotní potíže, a mohu startovat na shora uvedené soutěži.

Příjmení a jméno

ŠTAFETA
Úsek
1

Datum narození

Bydliště

POŽÁRNÍ ÚTOK
Číslo
velitel

Příjmení a jméno

2

Podpis

Příjmení a jméno

strojník

3
4
5
6
7

* nehodící škrtni

Trenér družstva .................................

Vedoucí družstva .......................................

V ........................................... dne ........................................
Razítko a podpis
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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.

