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

Pořadatel:
Okresní sdružení hasičů Rokycany
ve spolupráci s SDH Holoubkov

DODATEK č.1

2. června 2012

---------------------------------------------------------------------------------------Stravování: Během dne možnost občerstvení ve stánkovém prodeji, stravenky budou předány při prezenci.

Změna:

Stravování: Během dne možnost občerstvení ve stánkovém prodeji, stravenky pro soutěžící nebudou
vydávány.

Vzhledem k nutnosti opravit překážky došlo k vyčerpání velké většiny finančních
prostředků z dotace pro tuto soutěž. Vlastní finanční zdroje neumožňují věnovat
prostředky na stravné pro všechny soutěžící. Proto budou stravenky vydány pouze
členům technické čety, rozhodčím a funkcionářům soutěže.

----------------------------------------------------------------------------------------

· Instrukčně metodické zaměstnání (IMZ) jmenovaných rozhodčích disciplín a vedení soutěže proběhne
v pátek 1.6. od 18.00 na místě konání soutěže, kde bude provedena kontrola drah pro disciplíny, jmenovité
rozdělení rozhodčích pro jednotlivé disciplíny a další organizační záležitosti.

Změna:

· Na návrh vedoucího sekce rozhodčích Jana Pecháčka se převzetí dráhy zúčastní hlavní rozhodčí Ladislav
Drobička. Účast všech dalších rozhodčích a členů štábu je dobrovolná. Jmenovité přidělení funkcí
rozhodčích disciplín a štábu je následovné:

Vedení soutěže:
Velitel soutěže:
Náčelník štábu soutěže:
Hlavní rozhodčí:
Vedoucí sčítací komise:
Zapisovatelé:
Prezence:
Technická četa:
Zdravotní zabezpečení:

Miloš Svoboda
Jan Pecháček
Ladislav Drobička
Šárka Frostová
Věra Sedláčková, Jarmila Baslová
Věra Sedláčková
Pavel Planeta + II.okrsek
Jan Pecháček ml., Jiří Paleček, materiál OSH

Rozhodčí:
Hlavní rozhodčí:
Náčelník štábu a člen odvolací komise:
Požární útok:
Běh na 100 m s překáţkami:
Štafeta 4 x 100 m s překážkami:
Náhradník - zástup:
Startér:
Závodčí 100m překážek:

Ladislav Drobička (RI-0386-BM)
Jan Pecháček (RI-0402-BM)
Jiří Basl (R-0225-PM)
Jiří Reindl (R-0030-PM)
Jaroslav Karela (R-0227-PM)
Renata Chaloupková (R-0229-PM)
Václav Jančík (R-0351-PM)
určen na místě

Rozhodčí na jednotlivých překážkách a postech se budou rozdělovat na místě, kde se uplatní nově
proškolení rozhodčí a získají zkušenosti pro další práci.

Výzva pro rozhodčí:
Výkonný výbor a Odborná rada velitelů OSH Rokycany vyzývají všechny rozhodčí OSH
Rokycany, aby se dostavili 2.června v 7.30 na hasičské cvičiště v Holoubkově a u br.
Jana Pecháčka se přihlásili k řízení průběhu disciplín okresní soutěže v požárním
sportu. Rozhodčí s kvalifikací si s sebou vezmou průkaz.

