Organizační zabezpečení
OKRESNÍHO KOLA
DOROSTU
SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 2018

Pořadatel:

Okresní sdruţení hasičů Brno-město

Termín konání:

20.5.2018

Místo konání:

sportovní areál ZŠ Šlapanice, Masarykovo nám.
1594/16

1) Plán areálu:

Vysvětlivky k mapě areálu:
- Příjezd
- Prezence
- Parkování pro SDH
- WC

2) Vedení soutěţe:
náčelník štábu:

Ing. Martin Elstner

velitel soutěže:

Klára Šikulová

hlavní rozhodčí:

Zdeněk Hanák

velitel technické skupiny:

Hana Pirklová

rozhodčí disciplín:
1.
2.
3.
4.

PÚ:
běh na 100m:
dvojboj:
test PO:

Lucka Sáňková
Stanislav Hrnčíř
Ludmila Vítová
Ing. Michaela Šrůtková

Martina Kincová

hlasatelka:

sčítací a vyhodnocovací komise:
prezence:

Ing. Mgr. Linda Daňhelová, Lenka Pavlíková

Ing. Mgr. Linda Daňhelová, Lenka Pavlíková, Lucie Sáňková

zdravotní služba:

Vladimír Jarušek
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3) Časový harmonogram:
do 7,00 hod

příjezd rozhodčích a technické čety

7,20 – 8,00 hod

příjezd a prezence družstev a jednotlivců

7,20 – 9,00 hod

tréninky na překážkách (seznámení s PS 12)

8,45 – 9,00 hod

porada rozhodčích

9,00 hod

slavnostní nástup a zahájení

9,10 – 9,20 hod

porada vedoucích

9,30 hod

zahájení plnění disciplín

Pořadatelé si vyhrazují změnu harmonogramu dle momentální situace.

4) Pořadí disciplín:
1) běh na 100m – dorostenky, jednotlivkyně
2) běh na 100m – dorostenci starší
3) běh na 100m – dorostenci střední
4) běh na 100m – dorostenci mladší
5) PÚ a dvojboj
6) v průběhu celého dne – test PO

Přesný časový harmonogram prezence jednotlivých soutěţních druţstev bude zaslán po termínu
k odevzdání přihlášek na toto okresní kolo a bude tak sestaven podle přihlášených družstev a
jednotlivců, aby nedocházelo k neustálým změnám ve stanovených časech k prezenci. Obdobně jako
v loňském roce bude na jednotlivé družstvo vyhrazeno 5 minut.

5) Organizační pokyny:
Prezence soutěžících:
Prezence bude probíhat podle časového harmonogramu soutěţe.
Při prezenci odevzdají vedoucí družstev doklady dle platné Směrnice dorostu
1. originál potvrzené přihlášky (s podpisem a razítkem)
2. členské průkazy SH ČMS všech členů družstva s fotografií
3. občanské průkazy/pasy
4. kronika družstva – není povinné
5. charakteristika družstva (pro komentátora akce)
Vyplněnou přihlášku (VIZ PŘÍLOHA Č.1!!!)
pošlete na e-mail
oormbm@seznam.cz, a to do 10.5.2018 včetně!!! Papírovou verzi přihlášky (VIZ
PŘÍLOHA Č. 2!!!) odevzdá vedoucí druţstva při prezenci před zahájením soutěţe.
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Dvě verze přihlášek vznikly zejména proto, aby vedoucí jednotlivých družstev mohli
pohodlněji přihlásit své družstvo na soutěž. V přihláška obsažené v příloze č. 1 tohoto
organizačního zabezpečení je uveden počet družstev a účastníků soutěže, nevyplňuje se
tam jmenný seznam, který se pravidelně měnil. Pro nás je podstatný zejména počet
družstev a účastníků (pro vyhotovení prezence, cen, stravy, aj.). Přihlášku uvedenou
v příloze č. 2 tohoto organizačního zabezpečení, prosím, doneste na prezenci se všemi
náležitostmi, jako tomu bylo v předchozích letech.

! Pro zdárný a kvalitní průběh soutěţe ţádáme všechny sbory o alespoň 2 osoby, které pomohou
s chystáním a průběhem soutěţe, a to rozhodčí, technickou četu nebo další pomocníky. Pokud
chceme usilovat i do budoucna o soutěţe pro mladé hasiče na pěkné úrovni, je třeba více
pomocníků, sami na OSH Brno-město na to nestačíme. Zároveň tímto moc děkujeme za
veškerou pomoc.

6) Stravování:
-

strava bude zajištěna pro štáb, technickou četu a rozhodčí (řízky)
pro děti bude zajištěno občerstvení (párek v rohlíku)
na pití bude zajištěna várnice se šťávou (s sebou hrnky na pití)
dále bude možné zakoupit občerstvení ve stánku na hřišti, které bude zajišťovat
SDH Vinohrady

7) Technické ustanovení:
Hodnocení soutěže bude provedeno dle Směrnic dorostu včetně všech dodatků a dále se soutěž bude
řídit podle podmínek a úprav, jenž tvoří přílohu tohoto organizačního zabezpečení (příloha č. 3) a jenž
byly do sborů zaslány již 12.3.2018.
kategorie dorostenci a
dorostenky družstva
požární útok

dva pokusy na 2B

běh na 100m

dva pokusy, každý v jiné dráze

test

kategorie jednotlivci a
jednotlivkyně
běh na 100m

dva pokusy, každý v jiné dráze

dvojboj

dva pokusy

test

4

8) Vybavení soutěţících:
podle platné Směrnice dorostu včetně výkladu, dodatků a místních podmínek a úprav!



Proudnice na PÚ si vezme každé soutěžní družstvo vlastní.
OSH Brno-město zajistí požární stříkačku PS 12, se kterou budou plnit disciplínu PÚ všechna
družstva.

Pořadí jednotlivých disciplín a časy jejich plnění budou upřesněny na společném nástupu a
budou vyvěšeny na informativní tabuli.
Ţádáme všechny účastníky, aby dodrţovali veškeré pokyny uvedené v tomto dokumentu.
Podrobnější informace a případné změny v časovém harmonogramu obdrţí vedoucí druţstev při
prezenci a na následných poradách. Porušení stanovených podmínek a ostatních závazných
pokynů můţe být důvodem k vyloučení ze soutěţe. Věříme, ţe se všichni zasadíme o zdárný
průběh soutěţe.
VAŠE PŘÍPADNÉ DOTAZY PIŠTE NA EMAIL OORMBM@SEZNAM.CZ

Bc. Zdeňka Jandová
starostka OSH Brno – město

Klára Šikulová
vedoucí OORM Brno – město
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Příloha č. 1: Elektronická přihláška pro přihlášení družstev a jednotlivců do 10.5.2018
Příloha č. 2: Listinná přihláška pro přihlášení družstev a jednotlivců, která bude předložena v den
soutěže na prezenci se všemi náležitostmi
Příloha č.3: Místní podmínky a úpravy, které byly zaslány mezi sbory dne 12.3.2018
Příloha č.4: Věkové kategorie soutěžících pro rok 2017/2018
Příloha č.5: Dodatek č. 5 ke směrnici dorostu
Příloha č.6: Mapy příjezdu do sportovního areálu
Příloha č.6:
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