SH ČMS Okresní sdružení hasičů Vsetín, Svárov 1082, 755 01 Vsetín
OKRESNÍ ODBORNÁ RADA MLÁDEŽE VSETÍN

Vsetín 18.2.2019

PRAVIDLA A

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

Okresní ligy v pohárových soutěžích a okresního poháru v běhu na 60 m s překážkami mladých
hasičů v roce 2019
S cílem zvýšení aktivity činnosti s mladými hasiči vyhlašuje OSH Vsetín další ročník OL a okresního
poháru v běhu na 60 m s překážkami, které se mohou zúčastnit mladí hasiči v kategorii starší a
mladší žáci okresu Vsetín.

Organizační štáb:
- Silvestr Roman – vedoucí OORM
- Jaromír Polanský – starosta OSH
- Přemysl Sousedík – náměstek starosty OSH
- Michaela Černotová - členka OORM
- Šuvada Ladislav – člen OORM
- Kuráň Martin – člen OORM
- Pavelka Evžen – člen OORM
Rozhodčí jsou delegováni OORM dle níže uvedeného rozpisu.
Soutěžní disciplíny - provedení a hodnocení dle směrnic hry PLAMEN
1.Požární útok – dva pokusy
2. Štafeta dvojic – dva pokusy
5 –ti členná hlídka může být tvořena pouze členy soutěžícího družstva SDH, nelze, aby
závodník běžel na dané soutěži současně za několik družstev

Podmínky účasti:
- soutěže se může zúčastnit nejméně 7-členné družstvo MH v kategorii mladší a starší žáci
dle pravidel hry Plamen
- kolektiv musí být registrován na OSH Vsetín
- zúčastnit se může kolektiv mladých hasičů bez rozlišení pohlaví ve věku dle platné směrnice
hry Plamen
- vedoucí musí předložit platný členský průkaz obsahující fotografii, u členů starších 15let OP
nebo pas
- v disciplíně požární útok je možno startovat jen s max. 2 zapůjčenými závodníky z jiného
SDH, toto je nutno nahlásit při prezentaci a hlavnímu rozhodčímu soutěže.

-

Rozhodčí:
na každou soutěž OL bude delegován hlavní + další dva rozhodčí z OORM, změna rozhodčích
oproti seznamu je možná. Jako důkazní prostředek u podávání protestů NEBUDE
PŘIPUŠTĚNO VIDEO!!!

Podmínky pro sbory pořádající soutěž okresní ligy – pořadatel zajistí
- dráhy pro disciplíny požární útok a štafeta dvojic dle směrnice hry Plamen a budou umístěny
tam, kde je terén způsobilý k jejich bezpečnému provedení.
- Na disciplínu požární útok budou připraveny dvě kompletní dráhy, NELZE POUŽÍT JEDNY
TERČE!!! Dráha pro disciplínu štafeta dvojic bude ohraničena páskou, nebo jiným vhodným
způsobem, aby bylo zamezeno přístupu ostatních závodníků a vedoucích do prostoru dráhy.
Pro doběh za cílem bude ohraničen prostor o délce min. 10 m. V průběhu celé dráhy a
především prostoru startu a cíle se bude pohybovat pouze družstvo provádějící disciplínu a
jeho vedoucí.
- tři časoměřiče starší 18 let + stopky pokud nebude el. časomíra i na štafetu dvojic
- dva zapisovatele
- čtyři rozhodčí starší 18 let – čáry nástřiku
- dva rozhodčí s kvalifikací pro mládež, nebo požární sport
- startéra
- sčítání výsledků
- technickou četu k manipulaci s vodou
- dvě základny a kádě. Pokud nebudou kádě umístěny na pevném povrchu, musí být obloženy
koberci
- sklopné terče na PÚ, časomíra na PÚ musí být elektronická
- hydrantový nástavec + přechodka B-C
- zdravotní službu
- vybrat a na OSH odevzdat přihlášky do soutěže od jednotlivých sborů
Přetlakový ventil pro PÚ a kužel pro štafetu dvojic zajistí OSH Vsetín jednotný pro všechny
soutěže OL
Výsledky pohárové soutěže zapsané v tabulce, která je k dispozici na webu www.osh-vsetin.cz ,
budou zasílány na adresu SDHP.Sousedik@seznam.cz a kancelar@osh-vsetin.cz a budou jasně
označeny názvem pořádajícího sboru a datem konání, nejpozději do 7 kalendářních dnů od
soutěže. Na okresní sdružení budou pořádajícím sborem doručeny min. dvě fotografie akce.

Pokud nebude možné, např. z důvodů umístění drah v terénu, pravidla dodržet, požádá
pořadatel o vyjádření ke konkrétní vyjímce OORM, a to nejpozději do 26. 5. 2019
Nedodržení stanovených pravidel bude důvodem pro vyloučení soutěže z okresní ligy.
Okresní Liga MH + „šedesátky“ – delegování rozhodčích
1. 6.
2. 6.
9. 6.
22. 6.
23. 6.
29. 6.
13. 7.
14. 7.
3. 8.
11. 8.
17. 8.
24. 8.
25. 8.
31. 8.

-

9.00 hod.
9.00 hod.
8.00 hod.
9.00 hod.
9.00 hod.
9.00 hod.
9.00 hod.
9.00 hod.
9.00 hod.
9.00 hod.
9.00 hod.
9.00 hod.
9.00 hod.
9.00 hod.

Růžďka
Hovězí
Val. Polanka
Hutisko-Solanec
Jarcová
Bystřička
Veselá
Kunovice
Semetín
Dolní Bečva
Oznice - 60
Prostřední Bečva
Janová – 60
Hutisko – 60

HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR

– Mikulenka, Adámková, Sousedík
– Kovář, Hrňa, Adámová
– Hrňa, Hrňová,Švirák
– Šuvada, Kovářová, Mikuda
– Mikulenka,Sousedík,Silvestr
– Silvestr,Hrňa, Kuráň
– Adámková, Černotová, Mikuda
– Černotová, Adámková, Hrňová
– Kuráň, Juřička, Kovář
– Pavelka, Šuvada, Adámková
– Silvestr
– Mikuda, Kovářová, Kuráň
– Hrňa
– Silvestr

HR – HLAVNÍ ROZHODČÍ

Soutěže Oznice, Hutisko a Janová jsou v běhu jednotlivců na 60 m s překážkami a budou
započítávány do Okresního poháru v běhu na 60 m s překážkami.

Prezentace na všech soutěžích družstev do 20 minut před zahájením soutěže, zahájení
soutěže (první útok )v čase dle rozpisu ! ! !. Soutěže mají oficiální začátek v 9.00 hod,
prezentace bude probíhat od 8.00 hod. Soutěž ve Valašské Polance začíná v 8.00 hod a
prezentace bude od 7.00 hod.

Pokud soutěžní družstvo nenastoupí do 5 minut od jeho vyzvání k přípravě disciplíny Požární
útok, bude hodnoceno neplatným pokusem.

Vyhodnocení pohárových soutěží: výsledky obou disciplín se sčítají dle hry PLAMEN, při rovnosti
bodů rozhoduje čas požárního útoku!

Hodnocení OL:
-

-

do jednotlivých pohárových soutěží OL může SDH zařadit libovolný počet družstev
hodnocených v té které soutěži
do celkové výsledkové listiny okresní ligy bude v dané soutěži započítáno jedno družstvo
s nejnižším počtem bodů. Aby bylo možné hodnocení dvou družstev z jednoho SDH, musí mít
SDH účast čtyř hlídek v příslušné kategorii na ZHV ( předcházejícího podzimního kola )
celkové pořadí OL MH bude určeno na základně 5 nejlepších výsledků ze všech pohárových
soutěží
vítězem OL se stane družstvo s nejnižším počtem bodů
při rovnosti bodů určí celkového vítěze součet časů v Požárním útoku docílených ve výše
uvedených 5 soutěžích
budou hodnocena družstva, která se zúčastnila 5 a více soutěží
na základně tohoto hodnocení bude odměněno 5 nejlepších družstev v kategoriích mladší a
starší žáci

Zvláštní upozornění:
-

družstvo, které se nezúčastnilo ZHV v roce 2018 nebo obvodového kola v roce 2019
nebude hodnoceno do OL!!! (může se zúčastnit bez celkového hodnocení)
během soutěže bude probíhat namátková kontrola materiálu
pořadatelé zajistí bezpodmínečně zdravotní službu
vyhodnocení Okresní ligy proběhne při ZHV – 2019 v Hovězí a Okresní pohár v běhu na 60 m
s překážkami bude vyhodnocen po skončení posledního závodu v Hutisku – Solanci.

Roman Silvestr v.r.
vedoucí OORM

Jaromír Polanský v.r.
starosta OSH

