Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – okres Hodonín, Tyršova 332, Bzenec
Všem členům rady mládeže,
Vedoucím mládeže, dorostu
A rozhodčím

ve Bzenci 11.září 2014

ORGANIZAČNÍ POKYNY
k Závodu požárnické všestrannosti a zahájení hry Plamen ročník 2014 – 2015

termín:
místo konání:

4.10.2014
Žarošice ( u pálenice)

Příjezd kolektivů:
Porada vedoucích:
Nástup:
Zahájení:

8.30 hodin
8.45 hodin
9.00 hodin
9.15 hodin

1.) v závodě mohou startovat 2 pětičlenné hlídky – budou startovat za sebou,
počítá se lepší čas
2.) závod bude veden po dvou trasách – mladší ( dorost)/ starší
3.) kategorie: mladší rok narození: 2004 – 2008
starší rok narození 2000 – 2003
dorost
družstva ( 13 – 18 let) 1997 – 2002
jednotlivci ( 13 – 14 let) 2001 – 2002
( 15 – 16 let) 1999 – 2000
( 17 – 18 let) 1997 – 1998
U startu předloží vedoucí družstva průkazky a bude provedena kontrola .
4.) návratku s počtem účastníků nahlaste telefonicky nebo SMS na tel.číslo
739091230. Nebo písemně na sekretariát písemně na výše uvedenou
adresu nejpozději do 30.9.2014 !!!
5.) ZPV se bude provádět dle směrnic hry Plamen / zelená knížka/ se všemi
dodatky a směrnice pro činnost dorostu se všemi dodatky, za každého
počasí, proto upozorněte děti, aby si s sebou vzaly náhradní oblečení,
obuv a pláštěnky.

6.) Pokud má kolektiv dvě soutěžní družstva v jedné kategorii / nejméně 18
členů/ musí při prezenci předložit seznam členů s číslem členského
průkazu
Štáb soutěže ZPV
Hlavní rozhodčí:
Velitel:
MTZ :
Tajemník:

Stanislav Šíma st. Ždánice
Jan Vrzal Žarošice
Lukáš Tesařík Uhřice
Eva Kuchařová Bzenec

Rozhodčí na stanovištích:
Start:
M,S,D Josef Javornický Petrov
Jana Trojancová , Petrov
Střelba

M+S
D

Topografie

M

Vodní příkop

D

Jan Kröner
Žarošice
Tomáš Sklenák Petrov
- // -

S
Uzly

Veronika Solaříková Kozojídky + 6 pomocníků
Petr Vašulka Mistřín
- // -

M

Optická signalizace D

Tomáš Košulič
Ždánice
Zdeněk Harca Milotice
Josef Tesař
Kněždub
Pavel Novotný Rohatec
- // -

S Tomáš Zubatý Kněždub
První pomoc

M+D
S

Dušan Hradský
Mistřín
Pavel Kůřil Mistřín

( zranění pro dorost platná pro tento rok najdete na www.dh.cz, úsek mládeže)
Technické prostředky M + D
S

Jana Kholová
David Cvan

Mistřín
Čejkovice

Lano

M +D

S

Sčítací komise

Michal Skřivánek Rohatec
Martin Lipár ml.
Velká
Vladimír Kucharič Vnorovy
Lubomír Jakubíček Kozojídky
Kristýna Prosecká Bzenec
Jaroslava Příkaská Ratíškovice

V případě, že delegovaný rozhodčí se nemůže zúčastnit ZPV najde si za sebe
náhradu a tuto skutečnost oznámí do 30.9.2014 vedoucí ORM Janě
Trojancové na email trojancova@seznam.cz nebo tel. 736 464 064
Zabezpečení materiálu na stanovištích:
1. stanoviště vzduchovky 8 ks OSH, 4ks Ždánice
2. stanoviště 2x soubor topografických značek,2x buzola,2x cvičná mapa –
OSH
3. stanoviště 4ks trojcípé šátky a spínací špendlíky – OSH
4. stanoviště všechen materiál – OSH
5. stanoviště všechen materiál – OSH
6. stanoviště 2 ks lana OSH , Ždánice
Organizace, které zabezpečují materiál na ZPV ihned po příjezdu odevzdají
tento materiál MTZ – p. Lukáši Tesaříkovi , nejlépe již v pátek při přípravě tratí.
Materiál na ZPV dorostu zabezpečuje OSH
Dorost bude odstartován po skončení kategorie starších žáků. Dorost si přiveze
vlastní buzolu.
Příprava tratí se uskuteční v pátek dne 3.10.2014 v 17 hodin, sraz
v Žarošicích u pálenice
Každá organizace dodá jednoho člena jako rozhodčího!!!!!
Organizační pokyny byly projednány a schváleny na schůzi Odborné rady
mládeže ve Bzenci dne 11.9.2014
Prosím o včasné zaslání přihlášek a počtů dětí a doprovodu na ZPV
Miroslav Kuchař v.r.
Starosta OSH

Mgr. Jana Trojancová v.r.
vedoucí ORM

Hodonín

při OSH Hodonín

návratka
SDH ___________________
Přihlašujeme do Závodu požárnické všestrannosti:
____ kolektiv mladších žáků v počtu _______ dětí
_____ kolektiv starších žáků v počtu ________ dětí
_____ kolektiv dorostu v počtu

_______ mládeže

_____ jednotlivci
______ jednotlivkyně

Doprovod vedoucích v počtu _______ osob

