PROPOZICE
OKRESNÍHO KOLA DOROSTU 2013
PRO OKRES NÁCHOD
ORGANIZÁTOR:
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - okres Náchod
ve spolupráci s Okresní odbornou radou mládeže Náchod
za podpory královéhradeckého kraje
Soutěže se může zúčastnit sedmičlenné družstvo dorostenců a dorostenek (případně smíšené
družstvo) a jednotlivci z řad členů SH ČMS, ve věku 13-18 let.
Kategorie:

družstva - dorostenci, družstva - dorostenky, družstva - smíšená
jednotlivci - dorostenci, jednotlivci - dorostenky

Soutěž proběhne společně s okresním kolem v požárním sportu, jednotlivé discipliny budou vždy
plněny v pořadí: požární sport - dorost
(závodník SDH může startovat v obou soutěžích, vždy však v každé pouze za 1 družstvo).
Velitel soutěže: Kligl Milan
Hlavní rozhodčí: Záliš Josef

Termín soutěže: sobota 1.6.2013
Místo soutěže: Náchod - stadion Hamrech (u plaveckého bazénu)
Prezence: 7.00 – 7.20 hodin
U prezence každý vedoucí soutěžního družstva předloží ke kontrole členské průkazy všech
členů soutěžního družstva a nahlásí případné upřesnění v nasazení jednotlivých závodníků
Zahájení: 7.30 hodin
Začátek soutěže: 8.00 hodin
Doprava: vlastní
Stravování: nebude hrazeno – možnost zakoupení na místě konání soutěže bude zajištěna
Soutěž se bude provádět dle platných Směrnic celoroční činnosti dorostu a bude se skládat z těchto
disciplin:
Družstva: požární útok, štafeta 4x100 metrů, běh na 100 metrů s překážkami jednotlivců, test z PO
Jednotlivci: běh na 100 metrů s překážkami jednotlivců, dvojboj jednotlivců, test z požární ochrany
Disciplina požární útok bude probíhat s jednotnými stroji PS-12 dodanými pořadatelem.
Z programu okresního kola se vypouští ZPV, který se nebude do celkového hodnocení okresního
kola započítávat.
Do oblastního kola postupují vítězové obou kategorií družstev a tři nejlepší jednotlivci z každé
kategorie.
Pořadí startujících v běhu na 100 m bude shodné s pořadím závodníků uvedeném na přihlášce.
Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 22.5.2013 na adresu:
Sdružení hasičů ČMS – okres Náchod, nám.T.G.Masaryka 69, 547 01 Náchod
Milan Kligl, vedoucí OORM Náchod
Příloha: Přihláška do okresního kola soutěže dorostu 2013

Popis jednotlivých disciplín:
1. Pořadová příprava: Velitel nebo určený člen družstva nechá nastoupit soutěžní družstvo do
požadovaného tvaru (v řad nebo v zástup) asi 20 m od stanoviště disciplíny „Pořadová příprava“
(plocha stadionu). Může využít tzv. základního postoje nebo zvolit postup popsaný v metodických
listech Cvičebního řádu (PŘV 2 – 7).
Příklad: Velitel např. zavelí: „Družstvo na můj povel za mnou v řad nastoupit.“
Velitel nechá napochodovat soutěžní družstvo do prostoru plnění disciplíny „Pořadová příprava“,
velí POZOR, zastavit stát, vpravo (nebo vlevo) bok, přímo hleď“ a sám se otočí k rozhodčímu a
podá hlášení: „Pane rozhodčí, velitel /Josef Novák/. Družstvo z /Náchoda/ nastoupilo k provedení
pořadové přípravy.“
Následuje předvedení 5 jednoduchých cviků, které určí rozhodčí disciplíny. Jsou to: „Pozor, pohov,
vyrovnat, vpravo /vlevo/ bok, přímo hleď, pohov, rozchod, volno a čelem vzad“. Z pohybových cviků
to jsou: „Pochodem vchod a zastavit stát“.
U dalších disciplín PS (PÚ, štafeta a jednotlivci) se již hlášení nepodává.
Hodnocení je pouze: splnil nebo nesplnil. Body se neudělují a nezapočítává se tato disciplína do
celkového hodnocení.
2. Požární útok: dle platných pravidel PS (stroj nenastartovaný) s použitím přetlakového ventilu,
pro všechna družstva jednotná PS 12 v PÚ (PS12 i př.ventil zajistí OSH),
terče nástřikové, s doplňky dle SIAŘ 17/2010 (použití O kroužků, použití pojistek na dopravním
vedení B „Nutné doložit certifikát od výrobce“). Nástavce sacího hrdla nejsou povoleny.
3. Běh na 100 m s překážkami: dle platných pravidel PS
4. Štafeta 4 x 100 m: proběhne na oválu; nářadí dle SIAŘ 17/2010, povolená minimální hmotnost
žebříku je 8,5 kg.
Pokud bude družstvo stavět dvě štafety – bude to nahlášeno rozhodčímu disciplíny a všichni
soutěžící budou připraveni k provedení.
Připomínky, protesty dle platných směrnic.
Při podání protestu nebo odvolání bude složena finanční částka (kauce) v hotovosti ve výši:
200,- Kč při podání protestu rozhodčímu disciplíny nebo hlavnímu rozhodčímu
300,- Kč při odvolání k hlavnímu rozhodčímu
500,- Kč při odvolání k odvolací komisi (prostřednictvím hlavního rozhodčího)
Každé soutěžní družstvo dodá jednoho člena do rozhodčích nebo časoměřičů.
S přihláškou bude vybírána záloha na startovné 500,- Kč, která bude družstvu vrácena při
prezenci; pokud družstvo na soutěž nepřijede, je záloha nevratná !!!
Stravu si bude hradit každý sbor samostatně!

