PROPOZICE
OKRESNÍHO KOLA DOROSTU 2022
PRO OKRES NÁCHOD
ORGANIZÁTOR:
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - okres Náchod
ve spolupráci s Okresní odbornou radou mládeže Náchod
za podpory MŠMT a Královéhradeckého kraje

Termín soutěže: sobota 4.6.2022
Místo soutěže: stadion Hamra Náchod
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

Velitel soutěže:
Hlavní rozhodčí:

Kligl Milan
Záliš Josef

Soutěž proběhne společně s okresním kolem v požárním sportu, jednotlivé disciplíny budou vždy
plněny v pořadí: požární sport - dorost
(závodník SDH může startovat v obou soutěžích, vždy však v každé pouze za 1 družstvo).
Doprava: vlastní
Stravování: nebude hrazeno - možnost zakoupení na místě konání soutěže bude zajištěna
Soutěžním kolektivům bude nabídnuta možnost zajištění obědů, které uhradí na místě.
Časový harmonogram:
7:00
sraz členů technické čety, rozhodčích a časoměřičů
7:00 - 7:30 Prezence soutěžních družstev
U prezence každý vedoucí soutěžního družstva předloží ke kontrole členské průkazy všech členů
soutěžního družstva a nahlásí případné upřesnění v nasazení jednotlivých závodníků
7:15 - 7:30 Oficiální tréninky (běh na 100 m, 1.část)
7:30 - 7:40 Porada s vedoucími družstev
7:40
Nástup soutěžních družstev
7:50 - 8:00 Rozmístění rozhodčích
8:00
Zahájení soutěžních disciplín
Soutěž proběhne dle platných Směrnic celoroční činnosti dorostu včetně vydaných dodatků
a bude se skládat z těchto disciplín:
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
Z programu okresního kola se vypouští ZPV, který se nebude do celkového hodnocení okresního
kola započítávat.
Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 31.5.2022 na mail: kancelar@oshnachod.cz
S přihláškou bude vybírána záloha na startovné 500,- Kč, která bude družstvu vrácena při
prezenci; pokud družstvo na soutěž nepřijede, je záloha nevratná !!!

Milan Kligl, vedoucí OORM Náchod

Popis jednotlivých disciplín:
1. Pořadová příprava:
Tato příprava je povinnou součástí nástupu soutěžního družstva na disciplínu požární útok.
Soutěžní družstvo ji dle předepsaného postupu (viz. příloha č. 2 propozic soutěže) provede před
nástupem na přípravu soutěžního materiálu na disciplíně požární útok.
U ostatních disciplín se pořadová příprava neprovádí.
2. Požární útok: dle platné Směrnice pro celoroční činnost dorostu SH ČMS (v okamžiku startu
musí být motorová stříkačka v chodu) s použitím přetlakového ventilu,
pro všechna družstva jednotné stroje PS 12 (PS12 i přetlakový ventil zajistí OSH),
terče nástřikové, ostatní materiál dle platné směrnice pro celoroční činnosti dorostu.
3. Běh na 100 m s překážkami: disciplína proběhne dle podmínek a za použití překážek
stanovených dodatkem č.3 platné Směrnice pro celoroční činnost dorostu SH ČMS
Řádně vyplňte přihlášku, pořadí startujících v běhu na 100 m bude shodné s pořadím závodníků
uvedeném na přihlášce. V den soutěže již nebudou prováděny dodatečné změny, pouze z vážných
důvodů (nemoc apod.).
4. Štafeta 4 x 100 m: proběhne na oválu; nářadí dle platné směrnice pro celoroční činnosti
dorostu.
Při štafetě 4x100 m v kategorii dorost může družstvo postavit dvě čtyřčlenné štafety. Každá štafeta
má jen jeden pokus. Libovolný soutěžící může startovat v obou štafetách.
Každé soutěžní družstvo musí být vybaveno potřebným soutěžním materiálem pro vykonání disciplín
dle platných Směrnic soutěží dorostu (mimo překážek a dalšího materiálu uvedeného v OZ).
Hodnocení:
Vyhodnocení OK dorostu bude provedeno v kategoriích:
- družstva dorostenců, družstva dorostenek (1.-3.místo)
- jednotlivci dorostenci (mladší, střední, starší), jednotlivci dorostenky (mladší, střední, starší)
Poznámka: V kategoriích jednotlivců budou vyhlášeny samostatně výsledky kategorií mladší,
střední a starší dorost. Vítězové těchto kategorií budou vyhlášeni jako přeborníci své kategorie.
Postup do vyššího kola soutěže dorostu:
Do KK postupuje vítězné družstvo kategorie dorostenců a dorostenek (celkem 1+1 družstvo).
V kategoriích jednotlivců postupují vítězové všech kategorií (mladší, střední, starší), kteří se umístí
na 1.místě v kategorii (celkem maximálně 3 dorostenci + 3 dorostenky).
Připomínky, protesty: dle platných směrnic hasičských soutěží budou přijímány pouze na
předepsaném tiskopise, který lze stáhnout na www.mladihasici.xf.cz/indexy/index.tiskopisy.2.htm
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.
Seznam příloh:
Příloha č.1: Přihláška do okresního kola soutěže dorostu 2022
Příloha č.2: Metodický pokyn k provedení disciplíny pořadová příprava

Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu tohoto organizačního zajištění vzhledem k možným
organizačním úpravám.

Příloha č.2

Metodický pokyn k provedení disciplíny Pořadová příprava
Soutěžní družstvo provede pořadovou přípravu dle tohoto předepsaného postupu před nástupem na
přípravu soutěžního materiálu na disciplíně požární útok.
a) Nástup družstva:
Velitel soutěžního družstva cca 10 metrů napravo od startovní čáry disciplíny požární útok nechá
nastoupit soutěžní družstvo do nástupového tvaru následujícími povely:
„Družstvo, na můj povel, končit! Za mnou v řad nastoupit!“
Po vydání povelu provede velitel obrat „vlevo v bok!“ (stojí levým bokem k družstvu).
b) Obraty na místě:
Velitel provede s družstvem nácvik obratů na místě a přeskupení do pochodového tvaru:
„Družstvo, vlevo v bok! Čelem v zad! Pohov!“
Po vydání povelu provede velitel obrat „čelem v zad!“
c) Přesun:
Velitel nechá napochodovat soutěžní družstvo na startovní čáru disciplíny:
„Družstvo, pozor! Pochodem v chod! Na místě! Zastavit stát!“
Po vydání povelu provede velitel obrat „čelem v zad!“ (stojí levým bokem k družstvu) a velí:
Vlevo v bok!“
d) Vyrovnání tvaru:
Velitel družstvu velí:
„Vyrovnat!“ (na tento povel družstvo nastoupené v řadu provede vyrovnání řady na pravého
krajníka, vyrovnání rozestupů - levá ruka v bok)
„Přímo hleď!“ (na tento povel vyrovnané družstvo připaží levou ruku)
„Vpravo hleď!“ (na tento povel družstvo otočí hlavu vpravo směrem k hlášení)
e) Podání hlášení:
Velitel se otočí čelem k rozhodčímu a podá hlášení:
„Pane rozhodčí, velitel /Josef Novák/. Družstvo z /Horní Lhoty/ je připraveno k provedení
disciplíny.“
Po podání hlášení rozhodčí disciplíny odpoví veliteli družstva:
„Děkuji, velte rozchod k přípravě pokusu!“
Velitel soutěžního družstva odpoví: „Provedu!“, otočí se směrem k družstvu a velí:
„Družstvo, k přípravě pokusu rozchod!“
Družstvo následně může zahájit na povel rozhodčího základny přípravu soutěžního materiálu na
základnu požárního útoku.
Při provádění disciplíny pořadová příprava může velitel družstva použít jako pomůcku metodický
list, který bude k dispozici u rozhodčího disciplíny.

Akce proběhne za podpory:

