Propozice okresního kola
okresu Rokycany
DRUŽSTEV SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V POŽÁRNÍM SPORTU

Pořadatel:
Okresní sdružení hasičů Rokycany
Ve spolupráci s SDH Zvíkovec

4. června 2011

Kemp u Varských (u řeky Berounky), Zvíkovec

Místo konání:
Účast:

desetičlenná družstva mužů + 1 vedoucí a 1 řidič
desetičlenná družstva žen + 1 vedoucí a 1 řidič
cca 15 rozhodčích
cca 5 členů štábu
cca 10 členů technické čety

Časový harmonogram:
6:30- 8:30

trénink

6:30- 8:00

prezence

8:30- 9:00

nástup, proslovy

9:00- 10:00

štafeta 4x100 metrů muži

10:15-11:15

štafeta 4x100 metrů ženy

10:30- 12:00

běh na 100 metrů s překážkami muži

12:15- 13:15

běh na 100 metrů s překážkami ženy

13.30- 14:30

požární útoky muži

14:45- 15:30

požární útoky ženy

16:00

slavnostní nástup a vyhlášení výsledků

Časový harmonogram je orientační a v průběhu soutěže může být upraven velitelem
soutěže dle potřeby.
POZOR!!!
Na slavnostní nástup nastoupí soutěžní kolektivy v jednotném sportovním
úboru a rozhodčí ve vycházkovém stejnokroji SH ČMS.
Stravování: Během dne bude možnost občerstvení ve stánkovém prodeji, stravenky
budou předány při prezentaci.
Doprava: Zajistí každé SDH po dohodě s OÚ na vlastní náklady.
Zdravotní službu zajišťuje po celé konání soutěže pořadatel.
Povrch drah: všechny discipliny soutěže se poběží na travnatém povrchu.
Podmínky soutěže: ihned po kvalifikaci na okresní soutěž zašlete řádně vyplněné
přihlášky
na
adresu
OSH
Rokycany
nebo
zašlete
e-mailem
na
osh.rokycany@volny.cz

1. Okresní soutěž bude provedena dle Směrnice hasičských soutěží pro muže a
ženy (dále jen SHS) schválené VV SH ČMS dne 12.10. 2007 I. a II. část
(soubor předpisů SH ČMS- 1/17-2007).
2.
Informace pro závodníky a vedoucí družstev
Soutěžní družstvo se stává z max. 10 závodníků starších 15 let
V jednotlivých disciplínách PS za soutěžní družstvo soutěží
- v běhu na 100m s překážkami až 6 soutěžících, hodnoceny
nejlepší časy 3 nejrychledjších závodníků družstva
- ve štafetě 4x100 metrů s překážkami 2 čtyřčlenné štafety,
bude hodnocen lepší čas
- žádný člen družstva nesmí běžet v obou štafetách
- vlastní žebřík splňující hmotnost dle pravidel PS SH ČMS
- v PÚ max. 7 soutěžících, nejméně 5 soutěžících
(pokud nemá družstvo žebřík, bude zapůjčen na místě)
V disciplíně PÚ bude proveden pouze jeden pokus
Při plnění discipliny PÚ bude každé družstvo startovat s vlastní
stříkačkou a bude použit přetlakový ventil B.
Značky pro plnění disciplín si družstvo, které plní disciplínu, může
nainstalovat na dráhu až v době přípravy k provedení pokusu. Po
skončení pokusu musí značky odstranit.
Každé družstvo si přiveze vlastní nářadí k provedení soutěže včetně
PPS.
3. Za bezpečnost veškerého použitého nářadí při soutěži odpovídá ten, kdo jej
na soutěž dodal.
4. Obě kategorie budou při štafetě 4x100 metrů s překážkami na 4. úseku
přenášet práškový RHP o hmotnosti min. 5 kg, který musí zůstat stát na
podložce do doby proběhnutí závodníka cílem. Ruční hasicí přístroj dodá
pořadatel.
4. Kontrola technických parametrů nářadí použitého k soutěži bude namátkově
prováděna před i po skončení pokusů.
5. V průběhu soutěží a při nástupu na plnění disciplín může být provedena
kontrola totožnosti závodníků a to za přítomnosti vedoucího družstva. Bez
předložení OP nebude závodníkovi umožněn start.
6. Při podání protestu nebo odvolání bude složena finan ční kauce v hotovosti ve
výši 500,- Kč u hlavního rozhodčího
7. Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech,
pokud je nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání
8. Na poradu vedoucích před zahájením se dostaví pouze vedoucí družstva
označený visčkou, kterou obdrží při prezentaci.

9. Prostor výkonu disciplín bude od diváků oddělen. Do prostoru výkonu disciplín
bude pořádková služba vpouštět pouze visačkou označeného vedoucího
družstva a závodníky připravující se na výkon disciplíny.
10. Rozhodčí budou označení visačkami dle funkce a to:
Velitel soutěže
Hlavní rozhodčí
Rozhodčí disciplíny
Rozhodčí
Vedení soutěže:
Velitel soutěže:
Náčelník štábu soutěže:
Hlavní rozhodčí:
Vedoucí sčítací komise:
Prezence:
Vedoucí technické čety:
Časomíra:
Startér:

Dongres Jan
Pecháček Jan
Drobička Ladislav
Radoňová Božena (Frostová Šárka)
Sedláčková Věra
Tjutčev Igor
Strejc Vladislav
bude up řesněno

Přihlášky včetrně propozic a protestu lze stáhnout na http://www.oshrokycany.cz

