ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ
OKRESNÍHO KOLA V POŽÁRNÍM SPORTU

POŘADATEL:
TERMÍN KONÁNÍ:

Okresním sdružením hasičů Opava
Sobota 27. května 2017

MÍSTO KOMÁNÍ:

Stadion TJ Slezan Opava, z.s.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
07:00 – 08:00
07:00 – 08:00
08:00 – 08:15
08:15 – 08:30
08:45 – 09:15
09:15 – 10:45
11:15 – 11:45
11:45 – 12:15
12:30 – 13:30
14:00 – 16:00
16:30

akreditace družstev OSH Opava (M+Ž)
akreditace rozhodčích
slavnostní nástup
porada rozhodčích a vedoucích družstev
tréninky družstev na 100 m ženy a muži
soutěž - běh na 100 m s překážkami - ženy
soutěž - běh na 100 m s překážkami - muži
trénink štafet – ženy, muži
štafeta 4x100m s překážkami - ženy
štafeta 4x100m s překážkami - muži
požární útok – ženy, muži,
nástup soutěžících družstev k závěrečnému vyhodnocení
➢ vyhodnocení jednotlivců
➢ vyhodnocení štafety
➢ vyhodnocení požární útok
➢ celkové vyhodnocení soutěží
➢ vyhodnocení SUPERPOHÁRU
➢ ZÁVĚR

Organizátoři si vyhrazují právo změn časového harmonogramu, které budou včas oznámeny!
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Všeobecná ustanovení
a)

Podání přihlášek

Přihlašovatelé soutěžních družstev předají řádně vyplněné přihlášky na adresu
pořadatele, voorreprese@osh-opava.cz nejpozději do 21. května 2017 do 24:00.
Ve startovní listině disciplín běh na 100 m s překážkami bude zachováno pořadí
soutěžících uvedené v přihlášce. Případné změny se budou řešit při prezenci v den soutěže.
b)

Prezence

Prezence účastníků bude probíhat na stadiónu od 7:00 - 8:00 hod.
c)

Ubytování

není řešeno
d)

Stravování

Členům soutěžních družstev, sboru rozhodčích a organizačním pracovníkům pořadatel
zajistí stravování počínaje obědem dne 27. května 2017. V areálu stadiónu, zajišťuje
SDH Malé Hoštice.
e)

Zdravotní zajištění a pojištění účastníků soutěže

Zdravotnickou službu v místě soutěže zajistí pořadatel. Za zdravotní stav soutěžících
odpovídá pořadateli přihlašovatel. Pojištění soutěžících a ostatních účastníků soutěže
pořadatel nezajišťuje.
Technická ustanovení
Soutěž bude provedena podle SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH
SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY (dále jen „Směrnice“) s těmito doplňky a úpravami:
a)


b)







c)

Disciplíny budou provedeny na dráze:
s plastovým povrchem v disciplínách běh na 100 m s překážkami (3 dráhy pro
muže a 2 dráhy pro ženy), štafeta 4 x 100 m s překážkami (dráha pro muže a
dráha pro ženy),
s plastovým povrchem start a s travnatým povrchem v disciplíně požární útok;
V disciplíně požární útok
bude použit přetlakový ventil v souladu s platnými pravidly PS, dodání zajistí
pořadatelé,
samostatná základna pro muže a pro ženy spolu s přípravnými základny
v každé kategorii,
stroj vlastní,
hadice „C“ s plošnou šíři 65 mm a hadice „B“ s plošnou šíří 100 mm,
délka 20 m s tolerancí +-1m min. délka 19 m.
terče nástřikové,
bude probíhat dvoukolově. O změně počtu pokusů může rozhodnout vedení
soutěže;
Účast na soutěži podle pravidla 7:
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Soutěžní družstvo je maximálně třináctičlenné. Sestává z vedoucího družstva, max.10
soutěžících a ostatních členů družstva, kterými mohou být trenér, masér- zdravotník a řidič.
V jednotlivých disciplínách požárního sportu za soutěžní družstvo soutěží:
a)
v běhu na 100 m s překážkami 4 soutěžících;
b)
ve štafetě 4 x 100 m s překážkami dvě čtyřčlenné štafety žádný člen
soutěžního družstva nesmí běžet v obou štafetách,
c)
v požárním útoku maximálně 7 soutěžících. Tuto disciplinu je možné
absolvovat i s menším počtem soutěžících, nejméně však s pěti soutěžícími. Žádný jiný člen
družstva (kromě 7 nominovaných členu), nebudu pomáhat s chystáním základny, s výjimkou
ustavená stroje,
d)
soutěžící nastoupí na zahájení a ukončení soutěže ve sportovním oblečení
jednotném pro celé družstvo a přilbách. Organizační pracovníci mimo technickou četu a
členové sboru rozhodčích mimo obsluhu časomíry nastoupí k plnění úkolů v slavnostním
stejnokroji (červené trička ROZHODČÍ). Změny v průběhu soutěže může povolit velitel
soutěže;
e)
v průběhu soutěže a při nástupu na jednotlivé disciplíny bude prováděna
kontrola závodníků podle akreditace. Akreditace - každý závodník bude po celou dobu
soutěže označen identifikačním náramkem na ruku, který mu bude nalepen u prezence.
Náramek je nepřenosný. V případě, že se závodník neprokáže náramkem nebo dojde
k jeho porušení, nebude závodníkovi umožněn start. Při neúmyslném poškození
náramku zajistí pořadatel jeho výměnu.
f)
kontrola technických parametrů nářadí použitého v soutěži bude prováděna
namátkově před i po skončení pokusů;
g)
při podání protestu nebo odvolání bude složena finanční částka (kauce)
v hotovosti ve výši:
•
500,- Kč při podání protestu rozhodčímu disciplíny nebo hlavnímu
rozhodčímu;
•
1000,- Kč při odvolání k hlavnímu rozhodčímu;
•
1500,- Kč při odvolání k odvolací komisi (prostřednictvím hl. rozhodčího);
Ohodnocení:
Kategorie muži:
1. místo pohár + 15 000 Kč
2. místo pohár + 10 000 Kč
3. místo pohár + 5 000 Kč

Kategorie ženy:
1. místo pohár + 15 000 Kč
2. místo pohár + 10 000 Kč
3. místo pohár + 5 000 Kč

Všechny ceny jsou formou poukázky k vyzvednutí zboží.
Hodnota poukázky je podmíněna postupem na krajské kolo.
• V případě postupujícího na krajské kolo z první místa hodnota zůstává stejná.
• Pokud bude postupovat druhy v pořadí, rozdělení je následující:
1. místo pohár za 1. místo + 5 000 Kč,
2. místo pohár za 2. místo + 15 000 Kč postup na krajské kolo v PS,
3. místo pohár za 3. místo + 10 000 Kč
.
• Pokud bude postupovat třetí v pořadí, rozdělení je následující:
1. místo pohár za 1. místo + 5 000 Kč,
2. místo pohár za 2. místo + 5 000 Kč,
3. místo pohár za třetí místo + 15 000 Kč a postup na krajské kolo.
4

•
•
•

Pokud z prvních třech míst, nikdo nepostoupí a postupující bude, od 4 místa dolů
dostává jen postupující poukázku na 15 000 Kč. První tři místa jen pohár.
Nepostoupí-li nikdo, zůstanou jen poháry a poukázky se nebudou vyplácet.
Výběr poukázek bude možný až po podání přihlášek na krajské kolo.

VEDENÍ SOUTĚŽE:

Velitel soutěže:
Tajemník soutěže:
Vedoucí technické skupiny:
Technická skupina:

Rudolf Černý
Mgr, Jan Dumbrovský
Zdeněk Gebauer
Petr Balarin
Zástupci okrsku 1, 2 a 3

SBOR ROZHODČÍCH:

Hlavní rozhodčí:
Vedoucí sčítací komise:
startér:

Ing. Vojtěch Feher
Ing. Jiří Čech
Šenkyřík Stanislav

Rozhodčí disciplín:
požární útok muži:
požární útok ženy:
štafeta 4x100m:
běh na 100 m muži:
běh na 100 m ženy:

Petr Balhar
David Rudol
Emil Pospiech
Martin Smolka
David Rudol

Technická přejímka:

Patrik Národa
Lukáš Pecháček
Svatoboj Reder
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