Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

-

okres C H R U D I M
Dne 9. dubna 2018

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
okresního kola družstev a jednotlivců dorostu 2018 v Třemošnici

Pořadatel:
SHČMS okresu Chrudim, odborná rada mládeže, SDH Třemošnice

Místo a datum konání:
Sportovní stadion v Třemošnici
5. května 2018

Předpokládaná účast:
30 jednotlivců a jednotlivkyň, 8 kolektivů dorostenců a dorostenek, (7 soutěžících a 1
náhradník + 1 vedoucí a 1 pomocník = celkem 10 osob za kolektiv nebo 1 jednotlivec
+ 1 vedoucí
30 rozhodčích, technická četa
štáb soutěže
hosté

Ubytování a stravování:
Ubytování není (jednodenní akce)
Stravování zajistí SDH Třemošnice

Doprava:
Pro soutěžní kolektivy včetně vedoucích doprava vlastní. Po dohodě s obecním
úřadem je možno použít požárních vozidel.

Zdravotní služba:
Zajistí OSH Chrudim
Za zdravotní stav soutěžících je zodpovědný vedoucí kolektivu – potvrzení o
zdravotním stavu se nevyžaduje.

Výstroj soutěžících, štábu a rozhodčích:
Pro soutěžící pracovní stejnokroj nebo sportovní oblečení.
Ústroj vedoucích, štábu a rozhodčích je vycházkový stejnokroj s doplňky dle
stejnokrojového předpisu, nebo stejnokroj pracovní.

Časový harmonogram:
Organizátor si vyhrazuje právo úpravy programu podle situace a účasti soutěžních
kolektivů, z časových důvodů je nutný souběh více disciplín. Losování bude provedeno
předem dle došlých návratek.
SOBOTA 5. 5. 2018

OD

Do
7:30
7:45
8:00
8:30
8:30
9:30
10:00
10:00
11:30
11:30
12:00
12:00
13:30

Disciplína
7:30 Příjezd a presence
7:45 Porada rozhodčích
8:00 Porada vedoucích
8:30
9:30
9:30
10:00
11:30
11:30
12:00
12:00
13:00
13:00

Slavnostní nástup a
zahájení
Štafeta 4x100m
Testy jednotlivci
Přestavba drah
100m překážek
Testy družstva
Oběd
Přestavba drah
Dvojboj
Požární útoky
Slavnostní vyhlášení

Štáb soutěže:
Náčelník štábu:
Velitel soutěže:
Hlavní rozhodčí:
Tajemník soutěže:
Velitel technické čety:

Čechlovský Jiří
Vašíček Radim
Veronika Křížová
Stará Hana
SDH Třemošnice

Rozhodčí disciplín:
Štafeta 4 x 100 m:
Testy:
100m překážek:
Požární útok:
Dvojboj:

Pecková Renata
Sudová Naďa
Starý Jaroslav
Monika Nováková
Pochobradský Jiří

Podmínky soutěže:
Soutěž bude probíhat podle směrnic celoroční činnosti dorosteneckých kolektivů včetně všech
dodatků
Soutěžní kolektiv přiveze s sebou na presenci:
 Na presenci se dostaví pouze družstva, která zaslala návratku v termínu (tzn.
oznámení, jaké SDH s kolika družstvy v jednotlivých kategoriích přijede)
 Vyplněnu a podepsanou přihlášku na soutěž včetně jmenné seznamu družstva,
jména vedoucího a řidiče. Uvedený vedoucí má všechna práva a také povinnosti dle
směrnice.
 Řádně vyplněný členské průkazy SHČMS všech členů družstva hasiče opatřený
fotografií
 Účastníci, kteří ke dni konání soutěže dovršili 15 let, mají povinnost předkládat
k prezenci kromě průkazu člena SH ČMS i občanský průkaz, nebo cestovní pas.
 Tak, jako v minulých letech, bude při prezenci proveden doplatek členských
příspěvků od mladých hasičů (100,- Kč na člena a rok). Toto nepopulární opatření je
však nezbytné jednak proto, že zaplacení členských příspěvků je jednou z podmínek
pojištění dětí. Celková výše odvodu musí být v souladu s počtem dětí, zapsaných do
evidenčního listu kolektivu.

Soutěžní kolektiv přiveze s sebou na disciplíny:
 Veškeré nářadí na běh 100 m s překážkami, na štafetu 4 x 100m a na požární útok
(včetně vlastních proudnic). Pořadatel zajistí překážky, plata nádrže na vodu,
přetlakový ventil a nástřikové terče.
 Na všechny disciplíny je nutné mít helmu a pásek!!!

Řádně vyplněnou návratku zašlete
na email oorm.chrudim@gmail.com Nejpozději do 29.4. 2018!!!

Návratka
okresního kola družstev a jednotlivců dorostu 2018 v Třemošnici se
zúčastníme - nezúčastníme
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Počet družstev

dorostenek …….. dorostenců………… smíšených……….

Počet jednotlivců „velkých“

dorostenek ……..

dorostenců …………

Počet jednotlivců „středních“

dorostenek ……..

dorostenců …………

Počet jednotlivců „malých“

dorostenek ……..

dorostenců …………

Celkem vedoucích: ………
řidičů: ………
(členy ORM, pozvané rozhodčí a pořadatele do tohoto počtu neuvádějte)

Jména osob z vašeho SDH, které budu k dispozici a ochotni pomoci při soutěži v sobotu
………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………

Za SDH ………………………..........................
Jméno, podpis ………………………………

PŘIHLÁŠKA
do Okresního kola dorostu SHČMS družstev a jednotlivců
(odevzdat vyplněnou při presenci)

SDH:

Jmenný seznam členů družstva nebo jednotlivců
poř. č.

Kategorie

jméno, příjmení

datum narození

člen SDH

bydliště (město, obec)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Členové družstva svým podpisem dávají souhlas s využitím fotografick ých a jiných obrazových záznamů,
k teré byly pořízeny oficiálně pověřenými členy štábu k dalším provozním
účelům SH ČMS (plak áty, propagační předměty, informační tisk oviny apod.).

Vedoucí družstva:

Trenér družstva:

Jméno, příjmení:

Jméno, příjmení:

Datum narození:

Datum narození:

Telefon:

Telefon:

E-mail:

E-mail:

Adresa:

Adresa:

Podpis:

Podpis:

Vedoucí družstva stvrzuje svým podpisem, že zdravotní stav členů družstva je odpovídající k absolvování ak ce,
na k terou se prostřednictvím této přihlášk y přihlašují a rovněž, že zák onní zástupci členů družstva byli
seznámeni s prohlášením o dalším využití obrazových materiálů.

podpis

