
                                                                

          Mistrovství ČR v požárním sportu         

                       mládeže ČHJ a MHJ
 Hlinsko 8. června 2019                 

                                      Všeobecná ustanovení

a) Pořadatel:  
Česká hasičská jednota, Praha 9, Kolčavka 5, PSČ 190 00
Hasičský sbor ČHJ-Hlinsko a  město Hlinsko.          
                                                                             

      b)   Datum a místo konání soutěže:         
Sobota : 8. 6. 2019 sportovní areál  ZŠ Smetanova Hlinsko. 

c) Prezence soutěžících:  
Sobota:  8. 6. 2019 v 9.30 – 10.00 hod 

 

d) Velitel soutěže:     Pecina Ladislav
            Hlavní rozhodčí:  Komínek Vladimír  – RI    

Rozhodčí  60m  mladší: MHJ -RI        Rozhodčí  60m  starší: MHJ -RI       
Rozhodčí štafeta: mladší Kadlec Marek-RI , starší  Boháček Josef – RI
Rozhodčí PÚ:   mladší Kadlec Marek  - RI , starší  Boháček Josef – RI           
Uzlová štafeta:     Obolecká Ludmila + 1.x rozhodčí MHJ+1.x rozhodčí ČHJ 
Vedoucí MTZ :    Unčovský Jiří                                   Zdravotní služba: výjezd JSDHo
Časomíra:            Unčovský Jiří  ml.                            Ozvučení:  Pospíšil Michael

            Kontrola nářadí: Kadlec Marek - RI 
             

e) Přihlášky:  
Zasílejte na adresu:  Česká hasičská jednota, hasičský sbor Hlinsko, K.Lidického 124, Hlinsko 
PSČ 539 01  nebo na e-mail obo.hlinsko@seznam.cz
Termín pro zaslání přihlášek:  5. června 2019 (případné změny v sestavě možné, vedoucí 
družstva je nahlásí u prezence). Spolu s     přihláškou prosíme zaslat seznam rozhodčích.   
( 1x družstvo)
Originál přihlášky s razítkem a podpisem odevzdat u prezence!

f) Stravování, doprava   
         Stravování zajištěno:  (dle objednávky družstvo 9+2). 
      Každé družstvo přispěje na  stravu částkou 300,-- Kč.
      Za každého dalšího člena bude  platit 70,-Kč.  ( Rozhodčí + doprovod)
      Rozhodčí přispěje na stravu částku 25,-Kč
      Doprava vlastní.  

g) Kontaktní osoby, na které je možno obracet se s     dotazy:        
Alena Unčovská       telefon 469 311 705, mobil 731 075 509

      Miroslav Obolecký   mobil 732 702 768

h) Pojištění:  
 Soutěž je pojištěna u Hasičské vzájemné pojišťovny



  

Technická ustanovení

a) Kategorie a disciplíny soutěže:  
Mladší (do 12 let věku) a starší (do 16 let věku), ve 4 disciplínách (běh na 60m s překážkami,
štafeta 4x60m s překážkami, požární útok 1. pokus a uzlová štafeta).  

b) Pravidla:  
platná pravidla vydaná Prezídii ČHJ+MHJ  2017, SIAŘ GŘ HZS

c) Účast v     soutěži:  
10 družstev  mladších a starších žáků z Moravské hasičské jednoty 
10 družstev  mladších a starších žáků z České hasičské jednoty

d) Kontrola soutěžících:  
Bude prováděna při vstupu do soutěžního prostoru. Štafety budou označeny před začátkem
disciplíny. Dokladem totožnosti bude karta pojištěnce popř. průkaz člena sboru ČHJ-MHJ, u
soutěžících starších 15-ti let občanský průkaz. (namátková kontrola během soutěže)  

e) Pořadí jednotlivých disciplín a předpokládaný časový rozvrh soutěže:  
 

           9.00 – 9.45       příjezd sportovních družstev - prezence
           9.45 – 10.00     porada rozhodčích a vedoucích
           10.00                slavnostní nástup soutěžících
           10.15                zahájení soutěží
           10.15-12-00     běh jednotlivců na 60m mladších žáků - (běží čtyři z družstva –počítají se tři časy)
                                    běh jednotlivců na 60m starších  žáků  - (běží čtyři z družstva –počítají se tři časy)
           12.00-13.00      oběd   
           13.00-15.00      štafety mladších žáků 4 x 60 m s překážkami –uzlová štafeta starších žáků 
                                     štafety starších žáků   4 x 60 m s překážkami- uzlová štafeta mladších žáků     
           15.00-17.00      požární útoky mladších žáků
                                     požární útoky starších žáků 
           17. 00                předpokládaný závěr soutěže,slavnostní ukončení a odjezd družstev
            Čas je pouze orientační

f) Povrch drah:  
Technické disciplíny- tartan,stadion ZŠ Smetanova  
PÚ  - tartan,stadion ZŠ Smetanova

 
g) Protesty  

Dle článku 9 pravidel. Protest může podat pouze vedoucí družstva na „Protokol o nesplnění 
disciplíny, podání protestu a odvolání“.  

h) Nářadí    
Nářadí bude mít každé družstvo vlastní dle pravidla   SIAŘ-GŘ s hmotnostní a délkovou
úpravou dle platných pravidel PS mládeže ČHJ-MHJ. Překážky dodá pořadatel.

                        Možno použít nástavec na hrdle PS-12 a provázek na proudnici max. délka 50cm od těla na   
                        disciplínu běh na 60m překážek.  
 
                        Kontrola materiálu pravidlo  SIAŘ-GŘ

                  Tretry jsou povoleny v kategorii starší žáci-žákyně.

              Pokud máte vlajku nebo prapor, vezměte s sebou 

                   Miroslav Oboleký                                    Ing. Vasil Silvestr Pekar
         člen prezídia ČHJ pro mládež                    prezident České hasičské jednoty



Příloha č. 1

                                                 P Ř I H L Á Š K A
                        do soutěže v požárním sportu  mladých hasičů

                 ......................................................................................... přihlašuje
 

                                               ( Hasičský sbor)

   družstvo: přípravka* mladší* starší* dorost*   

   na:  Mistrovství ČR mládeže ČHJ a MHJ                    Hlinsko, 8.června 2019
(název soutěže)               (místo a datum konání)

Soutěžní discipliny:  přebor jednotlivce na 60 m s překážkami, štafeta 4x 60 m, uzlová štafeta,  požární útok
s vodou. 

Seznam soutěžního družstva včetně náhradníka (9 členů).

Jméno a příjmení závodníka Datum

narození

Adresa bydliště včetně č.p. 60 m

* *
Útok          Štafeta **

 I II

Přihlašovatel stvrzuje, že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní  podmínky
stanovené v pravidlech požárního sportu a propozicích soutěže.
                                   

Vedoucí družstva: .......................................…..                          Trenér:………………………………………
               příjmení a jméno            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. 
*** Pro přihlášku zasílanou elektronicky se uvede pouze jméno a příjmení přihlašovatele.
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