SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA

OKRESNÍ SDRUŽENÍ – OSTRAVA
ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ soutěže DOROSTU

K řádnému zajištění soutěže DOROSTU, je zpracováno následující organizační
zabezpečení, dle něhož se bude celá akce připravovat a řídit.
Pořadatel:OSH Ostrava
Organizátor:OOR mládeže

Okresní kolo DOROSTU se uskuteční 19.května 2019
v areálu IVC Poruba – Martinovská
Sraz: do 13.00 rozhodčí a organizátoři
Prezentace od 13.00 do 13.30 hod.
Vlastní zahájení soutěže bude v 14.00 hod disciplínou TESTY.

Kategorie:dorostenci, dorostenky, smíšená družstva,jednotlivci, jednotlivkyně

Velitel soutěže: Martin Kusyn
Hlavní rozhodčí: Ivo Adámek
Rozhodčí disciplín:

Štafeta 4 x 100m

r.d. – ZdeněkGvuzď

100 m.překážek

r.d. – Tomáš Zdražila

Dvojboj

r.d. – Jindřich Šmerda ml.

Požární útok s vodou r.d. – Jindřich Šmerda st.
Testy
r.d. –Šárka Wágnerová

Přihlášky: Soutěží se zúčastní dorostenci řádně registrováni při OSH Ostrava a na základě
písemné přihlášky na email radamladeze@oshov.cz
Termín přihlášení je do 12. 5. 2019
Družstvům, které se nepřihlásí, nebude umožněn start!!

Disciplíny:

100m překážek
Štafeta 4 x 100m
Požární útok
Dvojboj
Testy
Hodnocení dle Směrnice pro činnost dorostu SH ČMS s platností od 1.9.2007, včetně
platných dodatků.

Prezence :

Při prezenci vedoucí předloží od všech závodníků členské průkazy SH ČMS
s fotografií a občanský průkaz plus aktuální vyplněnou přihlášku!!!
Do Krajského kola bude postupovat z každé dorostenecké kategorie pouze 1
zástupce.
Pořadí v přihlášce bude rozhodující pro pořadí na 100 m překážek.
Doporučujeme mít u sebe průkazky pojištěnců.
V letošním ročníku nebude zajištěna teplá strava pro účastníky. Jen pitný
režim. Svačinu si soutěžící přinesou svoji.
Nářadí:
- na 100m překážek 2 sady hadic na každé družstvo a sadu hadic na jednotlivce.
- vlastní proudnice, které budou měřeny
- přetlakový ventil na stroj dodá pořadatel
- stroj vlastní
Kontrola nářadí bude prováděná průběžně.
Občerstvení, zdravotní službu a překážky zajistí OOR mládeže. Protože se bude soutěž
křížit se soutěží žáků, prosíme o zajištění vlastního přístřešku pro soutěžící, než se
uvolní velký stan.
Pro hladký průběh soutěže si Vás dovolujeme požádat o vyslání maximálního počtu
rozhodčích.
Zpracováno OOR mládeže3. 4.2019.

Projednáno na výkonném výboru dne 15. 4. 2019

