Propozice k organizačnímu zabezpečení

Okrskové kolo požárního sportu
2019
okrsek č. 7 - Bystré
Pořadatelem postupové soutěže (I. kolo) je SDH Hartmanice.
Soutěž se uskuteční dne 25. 5. 2019 na sportovním areálu
v Hartmanicích.

Vedení soutěže :
velitel soutěže:

Filip Petr

hlavní rozhodčí:

Vaverka František

rozhodčí disciplín:

štafeta 4x100 muži

Horníček Milan

štafeta 4x100 ženy

Horníček Milan

běh 100m muži

Vaverková Pavlína

běh 100m ženy

Vaverková Pavlína

požární útok muži

Ing. Mareček Pavel

požární útok ženy

Ing. Mareček Pavel

požární útok mladí hasiči

Bureš Jiří

další zabezpečení soutěže:

časomíra:

SDH Hartmanice

sčítací komise:

SDH Hartmanice, Ing. Bartůšek Jiří

zapisovatel:

Tichá Barbora, Kadlecová Lucie

prezence:

SDH Bystré, Dittrich Vratislav

vedoucí technické čety:

Pachovský Petr

hlasatel:

SDH Hartmanice

tajemník soutěže:

Vratislav Dittrich

ostatní rozhodčí:

Burš Jiří
Dušková Marie

SDH Bystré

Filip František
Gregor Pavel

SDH Hartmanice

Hájková Markéta

SDH Jedlová II

Luňáček Ladislav

SDH Jedlová I

Pešová Marcela
Slezák František

SDH Jedlová II

Švecová Miroslava

SDH Jedlová II

Tichý Vojtěch

SDH Jedlová II

Vápeník Josef

SDH Jedlová II

Zítka Dalibor

SDH Předměstí

SDH Jedlová II
SDH Nedvězí

SDH Předměstí

Stravování :
Během dne bude možnost občerstvení ve stánkovém prodeji.
Občerstvení rozhodčích po dobu soutěže zajistí pořadatel soutěže.

Doprava :
Na vlastní náklady družstev (SDH).

Zdravotní služba :
Pořadatel zajistí po celé konání soutěže zdravotní službu
odpovídající rozsahu a místním podmínkám soutěže.

Povrch drah :
Štafeta 4x100m, běh na 100m, požární útok – travnatý povrch.

Soutěžní disciplíny :
běh na 100m s překážkami:
štafeta 4x100m s překážkami:
požární útok:
požární útok mladých hasičů:

4 závodníci na 2 pokusy
započítávají se 3 časy
každé družstvo postaví 2 štafety
1 pokus
1 pokus - jednotný stroj
běží

Doba na přípravu a provedení pokusu .
Požární útok bude proveden na jednotném stroji stroje dodá SDH Trpín a záložní stroj dodá SDH
Hartmanice.
Požární útoky budou provedeny na stroji SDH Trpín, pokud se
porouchá, bude se pokračovat na stroji SDH Hartmanice a
předešlé pokusy se budou opakovat. U každého pokusu bude
strojník SDH Trpín nebo SDH Hartmanice, který zasáhne do
provedení pokusu, pokud by mělo dojít k poškození stroje.
Odsouhlaseno na Okrskové schůzi v Bystrém 12. 5. 2019 !!!
Dle pravidla 50, 51 a 52. Čas přípravy požárního útoku bude
počítán až po ustavení stroje, připojení přetlakového ventilu a
připojení hadice B. Přetlakový ventil si na stroj připojí
strojník !!!

Časový rozvrh :
časový rozvrh (časy jsou pouze informativní)
Prezence

8:30 - 8:50

Porada rozhodčích

8:50

Nástup

9:00

Zahájení soutěže

9:30

Štafeta 4x100m muži, ženy

9:30 - 11:00

Běh na 100m muži, ženy

11:15 - 12:15

Požární útok ženy

12:30 - 13:30

Požární útok mladí hasiči

14:40 - 16:00

Vyhlášení výsledků

16:15

Konec soutěže

16:30

Rozlosování :
muži

startovní číslo

družstvo

1

Trpín A

2

Jedlová II

3

Bystré

4

Předměstí

5

Nedvězí

6

Hartmanice

ženy

startovní číslo

družstvo

1

Hartmanice

2

Nedvězí

mladí hasiči

startovní číslo

družstvo

1

Bystré A

2

Hartmanice A

3

Bystré B

4

Hartmanice B

5

Bystré C

6

Hartmanice C

7

Bystré D

Technické podmínky k disciplínám
Lze použít pojistky proti rozpojení hadic dle SHS část II.
Pravidlo 47 odst. 10
Nástřikové terče.
Na všech postupových soutěžích je povinné použití
přetlakového ventilu. Ventil se nemusí použít při použití
jednotných PS.
Savice, sací koš a rozdělovač dle Technických podmínek ke
vzorovým propozicím 2019.
Nádrž na vodu ocelová – rozměry podle Směrnice
hasičských soutěží.
Základna 2000 mm x 2000 mm, výška 100 mm.
Družstvo si přiveze k provádění disciplín veškeré nářadí,
včetně proudnic a požární motorové stříkačky, pokud pořadatel
neurčí jinak.
K plnění všech disciplín včetně tréninku musí soutěžící
používat pro ochranu hlavy přilbu splňující požadavky ČSN EN
443, ČSN EN 12 492, ČSN EN 1385, a ČSN EN 397.
Za bezpečnost veškerého použitého nářadí při soutěži
odpovídá ten, kdo jej na soutěž dodal. Přihlašovatel družstev
dále na přihlášce svým podpisem stvrzuje, že veškeré technické
a věcné prostředky PO použité v disciplínách požárního sportu

odpovídají Směrnici hasičských soutěží, jsou řádně přezkoušené,
schválené a nejsou nijak upravené.
Obě kategorie budou při štafetě 4 x 100 m s překážkami
na čtvrtém úseku přenášet ruční hasicí přístroj práškový o
hmotnosti min. 5 kg, který musí zůstat stát na podložce do
doby proběhnutí závodníka cílem.
Ruční hasicí přístroj dodá pořadatel.
Kontrola technických parametrů nářadí použitého k soutěži
bude namátkově prováděna před i po skončení pokusu.
Ústroj na slavnostní zahájení a ukončení soutěže:
- soutěžící – sportovní oděv, pracovní stejnokroj, (celé
družstvo musí být ustrojeno jednotně).
- rozhodčí – vycházkový stejnokroj SH ČMS.
Protest – podává se písemně - viz příloha č. 2 (a dle přílohy
č. 8 Směrnice hasičských soutěží).
Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo
odložených věcech, pokud je nepřevezme a nevyčlení místo na
jejich odkládání.
Vedoucí a trenéři kolektivů budou po celou dobu soutěže
označeni reflexní vestou.
Při prezenci na soutěž odevzdají vedoucí družstev:





Přihlášku do soutěže potvrzenou razítkem SDH
členské průkazy SH ČMS všech členů zapsaných na
platné přihlášce s platnou fotografií a potvrzením o
zaplacení členského příspěvku za rok 2019
Bez neúplného členského průkazu nebude
závodníkovi umožněn start.

