Organizační zabezpečení okresního kola soutěže dorostu
v Nedaříži 27. května 2018
Pořadatel:
Grant soutěže:
Místo konání soutěže:
Příjezd kolektivů :
Prezence:
Slavnostní nástup:
Zahájení plnění disciplín:

OSH Semily ve spolupráci s SDH Nedaříž
LIBERECKÝ KRAJ – oddělení krizového řízení
Nedaříž
do 8.00 hodin – doprava vlastní
8.00 - 8.30 hodin
8.45 hodin
9.00 hodin

Hlavní rozhodčí soutěže:
Velitel soutěže :
Sčítací komise:
Prezence:

Kateřina Malá
Martin Bajer
Josef Cerman
Kateřina Slavíková

Pořadí disciplín:

- štafeta 4x100 m s překážkami současně s dvojbojem
- běh na 100 m s překážkami družstva
- běh na 100 m jednotlivci současně s požárním útokem
- test v průběhu soutěže

Rozhodčí disciplín:

- štafeta 4x100 m s překážkami
- běh na 100 m s překážkami (jednotlivci)
- dvojboj
- požární útok
- test

Josef John
Kateřina Malá
Petr Štěpánek
Pavel Štěpánek
Milan Štěpánek

Případná změna pořadí jednotlivých disciplín bude upřesněna při ranním nástupu.

Soutěž se uskuteční dle směrnic pro činnost dorostu včetně všech dodatků. V disciplíně „testy“
bude všech 50 otázek.
Štafeta 4 x 100 m bude provedena člunkově, místo domečku bude při štafetě chlapců okno.
Veškerý soutěžní materiál vlastní dle platných norem s výjimkou stroje pro požární útok.
Pro požární útok bude využita jednotná stříkačka COMFI PFPN 10-1000 dodaná pořadatelem.
Překážky, PHP, nádrž a základnu zabezpečí SDH Nedaříž ve spolupráci s OSH.
Disciplíny běh na 100 m s překážkami a dvojboj budou měřeny elektrickou časomírou, štafeta
4x100 m a požární útok ručně.
Na překážkách lze použít tretry.
Zkouška stříkačky je možná po předchozí telefonické domluvě (Tomáš Klikorka 608084782) v
Poniklé dne 13. 5. od 9:00 do 12:00.
Stravování bude zajištěno stejně jako v předcházejících letech. Dále bude zajištěn stánkový prodej
občerstvení.
Přihlášku zašlete tak, aby byla nejpozději 16. května 2018 do 12. 00 hodin v kanceláři OSH
Semily. Přihlášku jednotlivců vyplňte za každou kategorii zvlášť.
Přihlášku je možno podat též elektronicky - Originál přihlášky - orazítkovaný a podepsaný
je nutno předat nejpozději při prezenci. Zasílejte na oshsemily@oshsemily.cz
Projednáno v Okresní odborné radě mládeže 10. 4. 2018

P Ř I H L Á Š K A
do soutěže DOROST
27.5.2017 Nedaříž

Kolektiv SDH .....................................................
se přihlašuje do soutěže DOROST
Soutěžit budeme v kategorii - (zaškrtni) :
DOROST

kolektiv – dorostenci

jednotlivci - dorostenci

dorostenky

dorostenky

smíšený
(pro každé soutěžní družstvo samostatná přihláška)
jméno a příjmení soutěžícího

datum narození

podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
Přihlašovatel stvrzuje, že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní podmínky stanovené
Směrnicemi soutěže.

Vedoucí kolektivu :
.....................................................................................................................................................................................................

jméno a příjmení

adresa

telefon

.......................................................................................................

e-mail

Rozdělení věkových kategorií
ve hře Plamen a soutěžích dorostu

Ročník 2017/2018
Plamen

Roky narození

Kategorie mladší

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, ...

Kategorie starší

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, ...

Dorost
družstva
Mladší
jednotlivci střední
starší

Roky narození
13 – 18 let
13 – 14 let
15 – 16 let
17 – 18 let

2000 - 2005
2004 - 2005
2002 - 2003
2000 - 2001

