SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Zlín

Organizační zabezpečení
okresního kola hasičského dorostu 2020/2021
Organizátor soutěže :

OSH Zlín

Termín konání soutěže :

12.6.2021

Místo konání :

Stadion Jiskra Otrokovice

Termín příjmu přihlášek :

jen elektronicky do 4. června 2021 do 20:00
https://forms.gle/sS6bqqvHMGeMGDPP6

Účast :

Soutěž družstev
Soutěže se mohou zúčastnit kolektivy dorostenek a dorostenců. Jeden soutěžní kolektiv
tvoří 7 členů (2003-2008) + 1 náhradník + 1 vedoucí + 1 řidič = 10 osob.

Soutěž jednotlivců
- mladší dorost 13-14 let (2007-2008)
- střední dorost 15-16 let (2005-2006)
- starší dorost 17-18 let (2003-2004)
Doprava soutěžících :
na vlastní náklady SDH
Zdravotní služba :
zajistí pořadatel
Strava pro soutěžící :
NEBUDE ZAJIŠTĚNA
Soutěžní disciplíny družstev :

provedení a hodnocení dle platných Směrnic dorostu

1 Požární útok
- nádrž, základna, přetlakový ventil (nového typu) a odtokovou hadici, terče - zajistí
pořadatel
- ostatní materiál vlastní
2 Štafeta 4x100 m
- překážky, PHP a podložky zajistí pořadatel
- ostatní materiál vlastní
Soutěžní disciplíny jednotlivců :
provedení a hodnocení dle platných Směrnic dorostu
1 Běh na 100 m s překážkami
- překážky zajistí pořadatel,
- ostatní materiál vlastní
Startovní pořadí :

• Startovní pořadí určí pořadatel.

Vylosované startovní pořadí je shodné pro soutěž družstev i jednotlivvů a pro obě kategorie
(dorostenky i dorostenci)
Vybavení kolektivů a jednotlivců :
1
Kolektiv (jednotlivec) musí být vybaven materiálem odpovídajícím Směrnici dorostu a
požadavkům OZ krajského kola
2
Výstroj členů soutěžního družstva ( jednotlivce) musí odpovídat Směrnici dorostu a v družstvu
vždy jednotná
3
Přihlášku č. 2 soutěžního kolektivu s vyznačenými eventuálními změnami oproti zaslané
přihlášce č. 1 předá vedoucí při prezenci. U členů mladších 14-ti let souhlas rodičů.
4
Členské průkazy SH ČMS všech členů družstva (jednotlivce)
5
6

Průkazy pojištěnce ZP všech členů soutěžního kolektivu (jednotlivce).
Charakteristiku soutěžního družstva předáte u prezentace

Všeobecné podmínky a upozornění :
Za vybavení soutěžního kolektivu a zdravotní stav jednotlivých soutěžících odpovídá vedoucí
1
kolektivu.
Během soutěže bude prováděna namátková kontrola nářadí a soutěžících.
2
Časový rozvrh soutěže :
Bude upřesněno.
Štáb soutěže :
Velitel soutěže:
Náčelník štábu:
Hlavní rozhodčí:
Zdeněk Hradil, v.r.
Vedoucí OORM

Zdeněk Hradil
Miroslav Šípek
Vlastimil Nevařil, v.r.
Starosta OSH Zlín

