OZ JARNÍHO KOLA HRY PLAMEN

Účast:

●

Místo : Výrovice

desetičlenné družstvo + vedoucí a 1 řidič
21.květen 2016

Časový harmonogram : -

příjezd družstev 07.45 – 08.15
prezentace družstev 08.00 – 08.30
společný nástup 09.00
porada rozhodčích 08.10 – 08.30
zahájení jednotlivých soutěží v 09.20

Návrh pořadí disciplín –
PÚ s překážkami CTIF – starší - 2 pokusy,
Štafeta CTIF – mladší – 2 pokusy
Štafeta CTIF – starší – 2 pokusy
PÚ s překážkami CTIF – mladší – 2 pokusy
Štafeta 4x60 s překážkami – mladší – 2 čtyřčlenné štafety
Štafeta 4x60 s překážkami – starší – 2 čtyřčlenné štafety
PÚ Plamen – mladší – 2 pokusy
PÚ Plamen – starší - 2 pokusy
Pořadatel může upřesnit pořadí disciplín po poradě s organizátory soutěže a vedoucími
mládeže jednotlivých kolektivů. Taktéž bude určováno pořadí dle přítomných rozhodčích.
Zdravotní služba: zabezpečí OSH Znojmo, vozidlo bude upřesněno na nástupu.
Stanoviště bude řádně a viditelně označeno.
Podmínky soutěže:
Soutěže proběhnou dle platné Směrnice pro celoroční činnost kolektivů mladých hasičů
platných od 1.9.2004 a následných výkladů a dodatků
Ústroj na slavnostní zahájení a ukončení soutěže:
● sportovní oděv - celé družstvo musí být ustrojeno jednotně
● rozhodčí – vycházkový stejnokroj SH ČMS
● trenéři a vedoucí kolektivů – vycházkový nebo pracovní stejnokroj SH
ČMS
Prezentace: při prezentaci odevzdají vedoucí družstev:
• přihlášky do soutěže /orazítkované/
• kroniky kolektivů
Vedení soutěže:
velitel soutěže: Vlček Pavel
hlasatel: Klement Josef
vedoucí technické čety: Vlček Tomáš + 5 z SDH Výrovice
zdravotní služba: zabezpečí OSH Znojmo
hlavní rozhodčí: Pospíšil Josef
vedoucí sčítací komise: Bartelová Jana

sčítací komise: SDH Výrovice
prezentace: Čábl Pavel, Rada Karel, Křikavová Marika
Rozhodčí jednotlivých disciplín:
PÚ s překážkami CTIF –
PÚ Plamen –
Štafeta 4x60 s překážkami –
Štafeta CTIF –

Viktorín Miroslav
Veselá Dana
Procházka Petr
Kučera Stanislav

Sbor rozhodčích:
Rozhodčí PÚ s překážkami CTIF – Bloudíček Martin
Čábl Pavel st.
Čábl Pavel ml.
Dvořák Radek
Fiala Petr
Hlávka Pavel
Horňáčková Martina
Hrubá Vendula
Chlebeček Radek
Kasal Bohumír
Kozina Jiří
Rozhodčí PÚ Plamen – Krábek Martin
Křepelová Pavla
Kubíková Božena
Lahodná Petra
Pešek Ivan
Polák Pavel
Pospíchal Zbyněk
Štafeta 4x60 s překážkami – Porubová Kateřina
Pospíchalová Nikola
Rada Karel
Sarkozi Jan
Slezák Jiří
Smejkal Jaromír
Součková Alena
Střecha Zdeněk
Štolcová Petra
Štafeta CTIF –Švandová Jana
Vespalec Kamil
Volf Miroslav
Vrána Václav
Kasalová Mariana
Maxa Radek
Volfová Monika
Hamza Leoš

Pořadí nástupu na plnění disciplín:

Bude upřesněn při společném nástupu vedoucích a kolektivů.
Žádáme všechny účastníky, aby dodržovali veškeré pokyny uvedené v tomto OZ.
Podrobnější informace a případné změny v časovém harmonogramu obdrží vedoucí
družstev při presenci a na následných poradách. Porušení stanovených podmínek
a ostatních závazných pokynů může být důvodem k vyloučení ze soutěže. Věříme, že se
všichni zasadíme o zdárný a důstojný průběh soutěže.
Další informace:

•
•
•
•
•
•
•
•

Dopravu soutěžících si zabezpečuje každý SDH samostatně, bez nároku na
jízdné u OSH
Doporučujeme vhodné oblečení a obuv pro případ nepříznivého počasí
Kolektivy předloží ke kontrole kroniky a čl.průkazy dětí a mládeže
Překážky a materiál pro jednotlivé soutěže zabezpečí SDH Výrovice a OSH
Znojmo
Štafeta 4x60 m a Štafeta CTIF se poběží po ovále
Omezovač tlaku vody zabezpečí SDH Výrovice
Pro PÚ bude jednotná PS 12, proudnice vlastní
Vrácenky odeslat zpět tak, aby na adresu VORM / Souček Rudolf / byly
doručeny do 9.května 2016 do 12.00 hod

STRAVA JE ZABEZPEČENA PÉČÍ OSH !!!

Těšíme se na Vaši účast a přejeme co nejlepší
umístění !
Vedoucí ORM OSH Znojmo
Rudolf S o u č e k

¨

VRÁCENKA
Závazně přihlašujeme do jarního kola hry „PLAMEN“ dětí a mládeže které se uskuteční Ve Výrovicích dne
21.května 2016 družstvo MH
z SDH .............................................................

ktg.mladší /do 11 let/
počet družstev: .....................................

dětí ...................................................

ktg.starší /11-15 let/
počet družstev : .....................................

dětí ....................................................

Počet vedoucích : ……………
Počet řidičů : …………………
C E L K E M k odběru bezplatné stravy .............................................

Razítko a podpis starosty SDH

………………………………

…………………….

Jméno a příjmení starosty SDH

Razítko SDH

PŘIHLÁŠKA
do soutěže hry „PLAMEN“
přihlašuje: .................................................................................................... ( jednotka PO, organizace)
družstvo:* …………………………………….

na soutěž:.......................................................……............................................................………………
(název soutěže)
∗

v kategorii: mladší starší

(místo a datum konání)

∗

k plnění disciplín: PÚ CTIF∗, PÚ Plamen ∗, štafeta 4x60∗, štafeta CTIF∗,
Příjmení a jméno závodníka

Datum
narození

PÚ
CTIF
**

štafeta pož.dvojic∗

PÚ
Plamen
**

Štafeta
4x60
**

štafeta
CTIF .
**

štafeta
pož.
dvojic
**

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Přihlašovatel stvrzuje, že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní
podmínky stanovené ve směrnicích pro celoroční činnost kolektivu MH a propozicích
soutěže.
Masér-zdravotník∗ ……………………………
příjmení a jméno
Vedoucí družstva: .......................................…..
příjmení a jméno

V .............................. dne ........................................

Řidič∗: ………………………………………….
příjmení a jméno
Trenér družstva∗: ...............................…….........
příjme ní a jméno

....................................................………………
(razítko a podpis přihlašovatele)

Poznámky:
∗ Nehodící se škrtne.
* *Do sloupce se u závodníků uvedou pořadová čísla, ve kterém budou v dané disciplíně za družstvo nebo štafetu soutěžit.

Změny může vedoucí družstva pořadateli nahlásit před zahájením soutěže, zpravidla na poradě s vedoucími
družstev. Další pořadatelem požadované informace uvede přihlašovatel na druhé straně přihlášky.

