ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

HAS IČ S KÉ

LIG Y

III. KOLO.

(O KOLIKÁTE SE JEDNÁ KOLO)

OKRESU KLADNO
POŘADATEL:

SDH HŘEBEČ pod záštitou Okresní sdružení hasičů okresu ČHS
Kladno, Okresní odborná rada mládeže Dlouhá 278 , 273 08 Pchery

DATUM:

24. 9. 2016

MÍSTO KONÁNÍ:

Sportovní areál obce Hřebeč (fotbalové hřiště)

ÚČAST:

Družstva mladých hasičů SDH okresu Kladno
Kategorie: přípravka, mladší a starší žáci,
ve složení: min. 5ti členné a max. 14ti členné družstvo mladých
hasičů + 2 vedoucí

PŘIHLÁŠKY:

Zaslat nejpozději do 20. 9. 2016na adresu pořadatele soutěže
SDH HŘEBEČ

Jméno a příjmení Jan Šilhán
e-mail : hasic.feda@seznam.cz
mobil : 602383006

ŠTÁB SOUTĚŽE - ŘÍDÍCÍ ČÁST:
Náčelník štábu:

Svoboda František

Zástupce náčelníka:

Šilhán Jan ml.

Velitel soutěže:

Šilhán Jan st.

Zástupce velitele:

Svoboda Marek

Vedoucí technické čety

Piskáček Petr

Hlavní rozhodčí:

Šmejkal Jan

Protesty:

dle platné Směrnice hry Plamen a Směrnice pro celoroční činnost

dorostu

Odvolací komise:

náčelník štábu, hlavní rozhodčí, velitel soutěže

ŠTÁB SOUTĚŽE – ORGANIZAČNĚ - TECHNICKÁ ČÁST:
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Vedoucí sčítací komise:

Pospíšilová Helena

Hospodářský pracovník:

pracovník pořádající SDH

Zdravotní služba:

zajistí pořádající SDH

Vstupní kontrola:

z nominovaných rozhodčích

ORGANIZAČNÍ POKYNY:
Doprava:

Zajistí při hlášené sbory samy

Prezence soutěžících:

Bude probíhat dle Směrnice pro organizaci hasičské ligy
Plamen Okresní odbornou Radou mládeže okresu Kladno
vydané dne 30. 7. 2016 a dle časového harmonogramu
soutěže (viz. dále).

Informace:

Šilhán Jan (člen pořádajícího SDH) tel.: 602383006
e-mail hasic.feda@seznam.cz
……………….. (člen pořádajícího SDH) tel.:
………………

e-mail ………………..,

Ceny:

Zajišťuje pořádající SDH

Startovní čísla:

Budou losovány při prezenci

Protesty:

Rozhodčímu disciplíny 300 Kč
Hlavnímu rozhodčímu 500 Kč
Odvolací komisi
1000 Kč

TECHNICKÁ USTANOVENÍ:
Disciplíny Plamen:

dle Směrnice pro celoroční činnost kolektivů mladých hasičů
SH ČMS. Startovat mohou závodníci, kteří se zúčastnili ve
své kategorii hry Plamen ročníku 2015/2016. Každé
družstvo absolvuje dva pokusy. Podle dosažených časů –
lepší čas se započítává do celkového pořadí

Všechny dráhové disciplíny se budou odehrávat na stadionu s travnatým povrchem.
Všechny kategorie budou běhat PÚ s přetlakovým ventilem.

Startovné : 200,- Kč za družstvo !!!!
2

Zabezpečení překážek:

pořádající SDH

Materiální zabezpečení:

Při provádění soutěže používají družstva vlastní nářadí .
Dodán bude pouze, přetlakový ventil.

Všechny požárně-technické disciplíny musí soutěžící absolvovat v přilbách schváleného typu.
Všechny družstva použijí vlastní přechod na savice.
V případě závady na vlastním nebo zapůjčeným nářadí nelze pokus opakovat.
Štáb soutěže si vyhrazuje právo namátkové kontroly materiálu.

ČASOVÝ HARMONOGRAM SOUTĚŽE:
..,do 08:00 hod.
příjezd členů OORM + pracovní četa
08:00 – 08:30 hod. příjezd a prezentace rozhodčích
08:30 – 09:30 hod.
09:35 – 09:55 hod.
10:00 – 14:00 hod.
14:00 – 14:30 hod.

prezence družstev
porada rozhodčích
plnění disciplíny
zpracování výsledků

14:45 – 15:30 hod. vyhlášení výsledků
15:30 – 16:00 hod. úklid
16:00 hod.
odjezd domů

Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu časů zahájení disciplíny.
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