ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ
soutěže přípravek 2017/2018
Konaného pod záštitou senátora PČR
Mgr. Jaroslava Větrovského

Pořadatel:

SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Tábor
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Tábor

Termín konání: 3.6.2018
Místo konání: Tábor,stadion Míru
Za spolupráce:
- TZMT
- SH ČMS – SDH Želeč
- Vodní záchranná služba Soběslav

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Okresní sdružení Tábor
Okresní odborná rada mládeže
Kosova 2894, 390 02 Tábor, tel. 724 26 80 38
e-mail: oshtabor@tiscali.cz

Organizační zajištění soutěže Přípravek MH
Místo konání: Tábor stadion Míru
Datum konání:
3.6.2018
Prezence: 8:00 – 8:30
Porada rozhodčích: 8:30
Nástup družstev: 9:00
Porada vedoucích: 8:45
Doprava účastníků na vlastní náklady. Parkování viz. mapa.
Stravování nebude zajištěno
Štáb hry Plamen: Pazdera Alois, Šustr Jiří,Kubále Zdeněk,Adam Karel, František Jirava
Hlavní rozhodčí : Jaromír Netolický
Rozhodčí disciplin: útok: Pavel Měchura, , 4 x 60 m. překážek Milan Jírovec, ZPV – Jaromír
Netolický
Prezence a sčítací komise: Pazourek Josef, , Peclinovská Klára, Ing. Josef Lhotka, Marcel Smažík, Stanislav
Kaisler
Časomíra: stopky
Účast: družstvo MH ( 7 – 9 dětí) + 1 vedoucí - na 1 družstvo dodá SDH 2 rozhodčí ( min. 18 let, nemusí
mít kvalifikaci rozhodčího, nebo kvalifikace instruktor )
Ústroj: Kolektivy – stejnokroj MH, případně jednotné sportovní oblečení které zakrývá lýtka a lokte.
Obuv pevná sportovní, bez hřebů a špuntů. Přilby schválené směrnicí Plamen.
Vedoucí kolektivů, rozhodčí vycházkový či pracovní stejnokroj, instruktoři, pomocní vedoucí a
ostatní dle vlastního uvážení vycházkový či pracovní stejnokroj.
Vedoucí kolektivů budou označení žluvou výstražnou vestou ( vlastní )
Materiál: vlastní, přetlakový ventil , proudnice a PPS 12 na PÚ jednotné - dodá OSH ( náhradní PPS
12 dodá SDH Želeč ), možnost použít přechod u savic , ZPV – dodá SDH Zhoř u Tábora
Všichni členové kolektivů přivezou s sebou kopie průkazů ZP (pro případ úrazu).
Kategorie : dle pravidel dohodnutých na OORM 6.9.2017- platí pro celý ročník a soutěže zařazené
do PP starosty OSH
Přípravka, bez rozlišení pohlaví – narozeni od 1.9.2011,2012, 2013,2014
( v družstvu jsou povoleni max. 3 prvňáci tj. narozeni od 1.1.2011 do 30.8.2011 )

Disciplíny: požární útok, štafeta 4x60 (na oválu), ZPV
Materiálně technické zajištění: OSH Tábor, technická četa SDH Tábor, Zhoř u Tábora
Počet soutěžících, družstev (kategorie), vedoucích a rozhodčích nahlásit do 12.00 hodin
23.5.2018(Možné zaslat i el. poštou)
Kolektiv MH z SDH,který nemá splněn odvod členských příspěvků, a odevzdaný Registrační list do
30.4.2018 nebude zařazen do soutěže.

11.4.2018 štáb hry Plamen

Úprava pravidel pro přípravku:
- - štafeta CTIF: pro přípravku nebude
- - 4 x 60 M: s dětmi může běžet vedoucí, menší hasičák, připouští se
pomoc vedoucího při překonávání překážek ( nepřehazovat děti),
pouze jedna štafeta složená z dětí spadajících do kategorie Přípravka
-

PÚ: vedoucí může mít 3 pomocníky na klíčových místech ( tj. oba
proudy a rozdělovač) a ti mohou zasáhnout pouze v případě
nebezpečí, je dovolena pomoc s košem do kádě – zajistí člen
technické čety, čas se měří ve chvíli, kdy proud vody opustí druhou
proudnici, na PÚ lze použít max. 3 soutěžící narozené od 1.1.2011
do 1.9.2011

- ZPV
- dle místních podmínek, bude tato kategorie vykonávat discipliny
na trati
- nestřílí
- Topografie – děti určují pouze prvních 5 značek každý 1 značku
- PO – určuje se prvních 5 grafických značek technických
prostředků ( celé družstvo společně 1 vylosovanou značku ), celé
družstvo řeší 1 libovolný obrázek a určí vhodný a nevhodný
prostředek
- Uzle – každý váže libovolný uzel ( i celé družstvo stejný )
- Lano – celou dobu překonávání překážky drží rozhodčí
soutěžícího
- Zdravověda – soutěžící ovážou zranění ( nehodnotí se jak ), u
židličky pouze převedou úchop ( nenosí se ), živou berlu pouze
ukáží způsob vedení
( nepřekonávají žádnou vzdálenost ).
- v hlídce smí být maximálně 1 soutěžící narozen od 1.1.2011 do
1.9.2011

