POZVÁNKA
O pohár okresní odborné rady represe okresu Opava
pro ženy do 26 let a ženy nad 26 let sboru dobrovolných hasičů SH ČMS
POŘADATEL:

SH ČMS - OSH Opava ve spolupráci s SDH Otice

MÍSTO KONÁNÍ: fotbalové hřiště Otice (49°54′58.727″N 17°51′58.173″E)
TERMÍN KONÁNÍ: sobota 17. září 2016
Soutěž proběhne dle pravidel směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a žen (Soubor předpisů SH ČMS-1/172011 schválený dne 16. 6. 2011 s účinnosti od 1.1 2012). Protesty lze podávat písemně dle pravidel požárního sportu kauce 200,- Kč.
Soutěže se zúčastní všechny ženské družstva okresu Opava. Věk soutěžících ke dni soutěže je 15 a více let. Maximální
počet soutěžících ve věku 15-18 let v soutěžním družstvu není stanoven. Maximální počet všech členů v družstvu (pro
které bude organizátorem zajištěna strava) je 7 členů + velitel–ka družstva. Družstvo do 26 let je to družstvo, co má
4 členky do 26 let ke dni soutěže. Družstvo nad 26 let je to družstvo, ve kterém jsou 4 členky žen nad 26 let ke dni
soutěže.

STARTOVNÉ A OBČERSVENÍ ZA DRUŢSTVO hrazeno OSH Opava
SOUTĚŢNÍ DISCIPLÍNY: požární útok (podle počtu přihlášených družstev, jsi pořadatele, nechává právo,
uspořádat soutěž na dvě kola)
Přihláška v příloze č. 1 této pozvánky, bude dodána na OSH Opava, nebo elektronický na emal: voorreprese@oshopava.cz (originál nebo změny na soutěži), nejpozději do 31. srpna 2016.
Požární útok: náběh a trať travnatí povrch, měřeno elektronicky, přetlakový ventil, terče nástřikové, stroj dodá OSH
Opava. Plošná šíře hadic „B“ 100 mm a hadic „C“ 65 mm. Kontrola funkčnosti koše a rozdělovače bude kontrolována
spolu se šíří hadic na přípravné základně.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
13:00-13:30 prezence soutěžících s kontrolou platných členských průkazu SDH. Předkládá velitel družstva (členský
13:45
14:00
15:30
16:00

průkaz SH ČMS je povinný, musí byt opatřen fotografií a podpisem člena a také musí byt potvrzena
úhrada členského příspěvku za rok 2016).
nástup soutěžních družstev (všech členů)
zahájení požárního útoku
vyhodnocení poháru OORV na nástupu nejméně 4 členové družstva
ukončení soutěže

Slavnostní vyhlášení po ukončení poţárního útoku všech kategorií (cca 30 minut po potvrzení výsledků)
Ceny (poháry) pro první 3. místa v kategorii žen do 26 let a pro první 3. místa nad 26 let.
Pro první v každé kategorii putovní pohár.
Ing. Vojtěch FEHER
vedoucí OORR

Roman KRUSBERSKÝ
starosta OSH

Roman JANÁČEK
starosta SDH Otice

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ
ŠTÁB SOUTĚŢE TVOŘÍ:
Velitel soutěže:
Hlavní rozhodčí:
Rozhodčí základny:
Rozhodčí hranice stříkání
Technická kontrola:
Startér:
Časoměřiči:

p. Jan POTEPA
p. Ing. Vojtěch FEHER
p. Petr BALARIN
p. Antonín VYSOUDIL, p. Antonín Dlouhý
p. Arnošt VILČ
p. Stanislav Šenkyřík
OSH Opava

Rozhodčí ve stejnokroji dle Stejnokrojového předpisu SH ČMS platného od 1. 6. 2016.
Sčítací a presenční komise:

OSH Opava (p. Růţena VEČERKOVÁ)

Zdravotní služba:

SDH Otice

Časomíra:

OSH Opava (SDH Těškovice)

Technická četa:

SDH Otice

Rozhlas:

OSH Opava nebo (SDH Otice)

Hlasatel-ka:

SDH Otice

Příloha č. 1

PŘIHLÁŠKA
do soutěže v požárním sportu
………………………………………………………………………………………………………………………….
přihlašuje (jednotka PO, organizace)

družstvo*

na soutěž

ţeny

jednotlivce*- počet

Otice 17. září 2016

O pohár OORR
(název soutěže)

v kategorii:

profesionální hasiči *

k plnění disciplín:

1

(místo a datum konání)

dobrovolní hasiči *

členové občanských sdružení *

věž *,

100 m *,

štafeta *,

požární útok *

Věž * *

100 m *
*

štafeta
I. * *

štafeta
II. * *

útok * *

1.

-

-

-

-

X

2.

-

-

-

-

X

3.

-

-

-

-

X

4.

-

-

-

-

X

5.

-

-

-

-

X

6.

-

-

-

-

X

7.

-

-

-

-

X

Příjmení a jméno závodníka

Datum
narození

podpis

Přihlašovatel stvrzuje, že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní podmínky stanovené v pravidlech
požárního sportu a propozicích soutěže.

Masér-zdravotník * ……………………………
příjmení a jméno

Vedoucí družstva: ……………………………
příjmení a jméno

V …………………… dne …………………

Řidič *:

……………………………
příjmení a jméno

Trenér družstva *: ...............................…….........
příjmení 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. Ve sloupci „útok“
se závodníci, kteří budou za družstvo soutěžit, označí pořadovým číslem 1.
Podle pravidla 7 odst. 4 může být družstvo max. třináctičlenné. Sestává z vedoucího družstva, max. 10 soutěžících a ostatních členů
družstva, kterými mohou být trenér, masér-zdravotník a řidič.
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

