Krajské sdružení hasičů Středočeského kraje
ve spolupráci s OSH Rakovník
pořádá

KRAJSKÉ KOLO
V BĚHU NA 60 M S PŘEKÁŽKAMI
Středočeského kraje
ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ SETKÁNÍ
TERMÍN: neděle 4. září 2022
MÍSTO KONÁNÍ: Městský stadion Zátiší, Rakovník (ulice Otýlie Beníškové)
ÚČAST: z každé kategorie 5 závodníků nominovaných jednotlivými OSH
Středočeského kraje
Kategorie: mladší dívky, mladší chlapci (2011-2015)
starší dívky, starší chlapci (2007-2010)
V případě zranění přihlášených sportovců lze přivézt náhradníka a nahlásit tuto
změnu u prezence.
PŘIHLÁŠKY:
- Přihlášky posílejte elektronicky prostřednictvím formuláře
https://prihlasky.dh.cz/ do 28. 8. 2022. Na konci formuláře uveďte jako email1: sindelarova.zdenka@centrum.cz a jako e-mail2 svůj e-mail, aby
vám tam přišla přihláška.
PREZENCE: Na prezenci se dostaví všichni přihlášení závodníci, odevzdají
přihlášku s razítkem a podpisy a předloží členské průkazy s fotografií.
TECHNICKÁ USTANOVENÍ:
- Rozmístění překážek, použitý materiál, provedení pokusu podle Směrnice
hry Plamen platné od 1. 9. 2016.
- Povrch dráhy - tartan.
- Počet drah - 3.
- Každý závodník má dva pokusy.
- Tréninky budou probíhat zvlášť pro každou kategorii, vždy 15 min před
startem dané kategorie. Soutěžící nastupují na tréninky ve sportovním
oděvu dle směrnice a s přilbami. V případě, že soutěžící nebude splňovat
tyto podmínky, bude z tréninku vyloučen do doby nápravy své výstroje.

Tréninky budou probíhat bez hadic (ty bude možné vyzkoušet na druhé
straně stadionu).
- Startování
o Doba přípravy bude zahájena po odpískání předešlého rozběhu
rozhodčím disciplíny. V tu dobu je započat čas odpočítávání doby
přípravy (1 minuta).
o Závodník si může začít stavět hadice již po odebrání hadic z dráhy
předešlým závodníkem.
o V době přípravy může:
▪ závodník opravit hadice
▪ být start přerušen zvednutím ruky závodníka (před vydáním
povelu pozor), stane-li se tomu tak, je zahájena nová doba
přípravy
▪ V případě, že uběhne čas přípravy (1 minuta) je start zahájen,
a to bez ohledu na přítomnost závodníka na startu.
▪ Ve startovním prostoru budou vždy přítomni závodníci
startující a 3 následujících rozběhů (v případě, že závodník
nemá k dispozici výstroj nebo výzbroj určenou k plnění
disciplíny – dostaví se do přípravného prostoru včas i bez
nářadí, které mu později může být doručeno trenérem nebo
jiným členem družstva)
o Nářadí na dráhu může ustavit trenér, přičemž v případě "spadnutí"
hadic je postupováno dle bodu výše (trenér, vedoucí nesmí na
hadice sahat v případě, že je závodník vyzván k zahájení startu;
pokud není start přerušen)
ÚSTROJ SOUTĚŽÍCÍCH: Dle stejnokrojového předpisu SH ČMS – I/6-2016
– sportovní stejnokroj pro mladé hasiče a ochranná přilba schváleného typu pro
všechny disciplíny.
HODNOCENÍ: Z krajského kola postoupí 12 nejlepších závodníků v každé
kategorii na Mistrovství ČR v běhu na 60 metrů s překážkami, které se uskuteční
v Benešově 25. září. 2022.
STRAVA: Nebude zajišťována. Po celý den bude možnost zakoupení
občerstvení na stadionu.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
8:30-9:15
do 9:00
9:30
9:45

prezence mladší kategorie
prezence rozhodčích
slavnostní nástup
porada vedoucích a rozhodčích

9:45
10:00-11:15

trénink mladší dívky
závod mladší dívky

11:30-12:00

prezence starší kategorie

11:15
11:30-12:45

trénink mladší chlapci
závod mladší chlapci

12:45
13:15
13:30-14:45

trénink starší dívky
vyhlášení výsledků mladší kategorie
závod starší dívky

14:45
15:00-16:15

přestavba dráhy a trénink starší chlapci
závod starší chlapci

16:45

nástup k vyhlášení výsledků soutěže

Jaroslava Čečrdlová
vedoucí KORM

Oldřich Lacina
starosta KSH Středočeského kraje

Zdeněk Ledvinka
starosta OSH Rakovník

