SDH Praha 17 - Řepy
A

MĚSTSKÉ SDRUŽENÍ HASIČŮ
PRAHA
pořádá

Memoriál Františka Zvoníčka a Ludvíka Dlouhého
v požárním sportu družstev SDH
zařazené jako I. kolo postupových soutěží
a
soutěž družstev Mladých hasičů

PROPOZICE
Pořadatelem soutěže:

SDH Praha 17 - Řepy ve spolupráci s MSH hl. m. Prahy

Soutěž se uskuteční dne

18. května 2019

na stadionu

travnatá plocha před ÚMČ Praha 17 Řepy, ulice Žalanského, Praha 17

v kategoriích:

ŽENY
MUŽI DO 35 LET
MUŽI NAD 35 LET

V rámci soutěže proběhne i závod v kategoriích:

MLADŠÍ DĚTI
STARŠÍ DĚTI

Vedení soutěže:

JÁNSKÁ Veronika

Velitel soutěže:

KOVRZKOVÁ Jana

Hlavní rozhodčí

dospělí

HARTMAN Jiří

děti

HARTMANOVÁ Martina

Startér:

HARTMAN Jiří

Rozhodčí:
Základna - dospělí

ZLOCH Jiří, BLAHA Miroslav

Základna - Děti

HARTMANOVÁ Martina

Koš -

rozhodčí na základnách

Hranice stříkání -

Doplní se v den soutěže

Časomíra:

Doplní se v den soutěže

Hlavní časoměřič:

POKORNÁ Alena

Vedoucí sčítací komise:

NÁHORIOVÁ Lucie

Zapisovatel:

SPÁLENKOVÁ Jiřina

Prezence:

SDH Praha 17 - Řepy

Startovné:

200 Kč za družstvo (družstva dětí pouze jednou za kategorii)

Podmínky soutěže:
1) Časový harmonogram soutěže:
8:00 – 8:35

hod. prezence soutěžních družstev

8:45 – 8:55

hod. porada vedoucích

9:00 – 9:15

hod. nástup soutěžních družstev

9:30 – 14:30 hod. požární útok - muži, ženy, děti
15:00

hod. vyhodnocení soutěže

2) Všeobecná ustanovení
A. Podání přihlášek
-

Do 15. 5. 2019 zasílejte přihlášku (pouze počet družstev v jednotlivých kategoriích) na
email sdhrepy@sdhrepy.cz. Řádně vyplněnou a potvrzenou přihlášku (viz příloha č. 1)
odevzdá soutěžní družstvo při prezenci (pouze dospělí)

-

Podáním přihlášky se soutěžící zavazují, že se podrobí všem ustanovením pravidel
požárního sportu a ostatním podmínkám stanoveným pořadatelem v propozicích soutěže.

B. Prezence
Při prezenci na soutěž nastoupí celé sportovní družstvo ke kontrole a vedoucí družstev
předloží (pouze dospělí):
- řádně vyplněnou přihlášku k soutěži opatřenou razítkem SDH (viz příloha č. 1)
- platné členské průkazy SH ČMS s fotografií všech členů zapsaných na platné přihlášce do
soutěže
- OBČANSKÉ PRŮKAZY všech zapsaných závodníků na přihlášce, ke kontrole
příslušnosti k MSH
- závodník s trvalým bydlištěm mimo působnost MSH se řídí platnými předpisy pro přestup členů
C. Kontrola totožnosti
Při nástupu k plnění disciplín, nebo v průběhu soutěže, může být prováděna namátková kontrola
totožnosti závodníků a to předložením OBČANSKÉHO PRŮKAZU závodníka (bez předložení OP
nebude závodníkovi umožněn start).
D. Stravování
Během dne bude možnost občerstvení ve stánkovém prodeji.

E. Zdravotní zajištění a pojištění závodníků
Pořadatel zajišťuje po celé konání soutěže zdravotní službu odpovídající rozsahu a místním
podmínkám soutěže. Za pojištění a zdravotní stav závodníků odpovídá pořadateli přihlašovatel.
F. Doprava a ubytování
Na vlastní náklady družstev.
G. GDPR
Účastí na této akci souhlasíte s pořizováním obrazových a zvukových záznamů, které mohou být
použity na propagaci činnosti SDH Praha 17-Řepy.
3) Technická ustanovení
A. Pravidla soutěže
Soutěž bude provedena dle PLATNÉ Směrnice hasičských sportovních soutěží (dále jen SHS) pro
muže a ženy schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012 I. a II. část. (soubor
předpisů SH ČMS-1/17-2011) včetně pozdějších dodatků.
Pro rok 2019 se rozsah SHS rozšiřuje o platná nová Pravidla požárního sportu a Technickou
přílohu pravidel požárního sportu vydané GŘ HZS ČR dne 16.2.2018.
Soutěž dětí proběhne dle pravidel hry Plamen.
B. Disciplíny a jejich provedení
- Disciplína požární útok
- dva pokusy (za nepříznivého počasí pouze jeden pokus – bude upřesněno na poradě
vedoucích)
- Hodnotí se podle lepšího dosaženého času.
- Povrch dráhy – tráva

C. Technické podmínky

-

Terče na plechovku

-

přetlakový ventil dodá pořadatel – MSH hl. m. Prahy nebo SDH Praha 17 – Řepy

-

na požární motorové stříkačky, které jsou z výroby opatřeny omezovačem tlaku vody, se
nemusí připojovat externí přetlakový ventil

-

manipulace s přetlakovým ventilem dodaným pořadatelem je nepřípustná, mimo jeho
připevnění na stroj členem soutěžního družstva, tímto začíná čas přípravy na pokus

-

ostatní náčiní dle platné SHS a dle pravidel hry Plamen

-

Družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí, včetně proudnic a
požární motorové stříkačky.

-

Za bezpečnost veškerého použitého nářadí při soutěži odpovídá ten, kdo jej na soutěž
dodal.

-

Přihlašovatel na přihlášce svým podpisem stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky,
odpovídají platným pravidlům PS a směrnici hasičských soutěží, jsou řádně přezkoušené,
schválené a nejsou nijak upravené.

- Kontrola technických parametrů nářadí použitého k soutěži může být namátkově
prováděna před i po skončení pokusů.
- Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud
je nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání.
D. Ústroj
soutěžící - sportovní oděv, pracovní stejnokroj (celé družstvo musí být ustrojeno
jednotně)
rozhodčí – vycházkový stejnokroj SH ČMS po celé konání soutěže (nebo dle počasí)
E. Protesty
Při podání protestu nebo odvolání bude vyžadováno složení finanční částky (kauce) v
hotovosti ve výši:
-

100,- Kč při podání protestu rozhodčímu disciplíny nebo hlavnímu rozhodčímu

-

200,- Kč při odvolání k hlavnímu rozhodčímu

Žádáme všechny účastníky, aby dodržovali veškeré pokyny uvedené v tomto dokumentu.
Podrobnější informace a případné změny v časovém harmonogramu obdrží vedoucí družstev při
presenci a na následných poradách. Porušení stanovených podmínek a ostatních závazných pokynů
může být důvodem k vyloučení ze soutěže. Věříme, že se všichni zasadíme o zdárný a důstojný
průběh soutěže.

Příloha č. l
PŘIHLÁŠKA
do soutěže v požárním sportu
...........................................................................................................................…………..……………..přihlašuje
( jednotka PO, organizace)
družstvo* …………………………………….

jednotlivce*- počet .........…………...

na soutěž .......................................................……............................................................………………
(název soutěže)
(místo a datum konání)
v kategorii: profesionální hasiči * dobrovolní hasiči * členové občanských sdružení*
k plnění disciplín: 100 m*, věž *, štafeta*, požární útok*
Příjmení a jméno závodníka

Datum
narození

věž

100 m

**

**

štafeta
I.

štafeta
II.

**

**

útok

**

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Přihlašovatel stvrzuje, že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní podmínky stanovené
v pravidlech požárního sportu a propozicích soutěže.
Masér-zdravotník *……………………………
Řidič*: ………………………………………….
příjmení a jméno
příjmení a jméno
Vedoucí družstva: .......................................…..
příjmení a jméno

Trenér družstva*: ...............................…….........
příjmení a jméno

V .............................. dne ........................................ ....................................................………………
(razítko a podpis přihlašovatele)
Poznámky:
*
Nehodící se škrtne.
**
Do sloupce se u závodníků uvedou pořadová čísla, ve kterém budou v dané disciplíně za družstvo nebo štafetu soutěžit. Ve sloupci
„útok“ se závodníci, kteří budou za družstvo soutěžit, označí pořadovým číslem 1.
Změny může vedoucí družstva pořadateli nahlásit před zahájením soutěže při prezenci.
Účastí na této akci souhlasíte s pořizováním obrazových a zvukových záznamů, které mohou být použity na propagaci činnosti SDH Praha
17-Řepy.

