SH ČMS Okresní sdružení hasičů v Uherském Hradišti

Velká cena mladých hasičů OSH Uh. Hradiště
Vážení vedoucí
Právě jste dostali propozice „Velké ceny MH OSH Uherské Hradiště“, která pokračuje dalším ročníkem.
Startovné do VC lze zaplatit složenkou nebo osobně na sekretariátu OSH a to nejpozději do
29. dubna 2016 nebo do zahájení soutěže v Bojkovicích.
Startovné bude v plné výši použito na zakoupení věcných cen pro družstva, která se umístí na 1. - 3.
místě (případně na 1. - 5. místě – podle počtu přihlášených družstev) ve VC MH OSH v roce 2016.
Hlavní sponzor VC je firma Altech, spol. s r.o. a na soutěže VC přispěl také Zlínský kraj.

Propozice
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Soutěž je organizována pro všechna družstva mladých hasičů SDH okresu Uh. Hradiště.
Výsledky do Velké ceny jsou započítávány ze dvou povinných disciplín: požární útok a
štafeta dvojic (každé družstvo může postavit jednu nebo dvě štafety).
VC MH bude pořádána v případě, že se do soutěže přihlásí nejméně 4 družstev v kategorii starší
žáci. Pro kategorii mladších žáků bude VC MH vyhlášena v případě alespoň 4 přihlášených
družstev mladších žáků.
Všichni členové družstev musí být členy SDH, za které v soutěži startují a to v max. počtu 10 a
minimálně 5 dětí. Žádný soutěžící nesmí startovat za více jak jeden kolektiv MH (možnost
doplnění mladších do starších téhož sboru v maximálním počtu dvou soutěžících). Každý
soutěžící může startovat v dané kategorii pouze jednou. Pokud si půjčí družstvo člena z jiného
SDH nebudou družstvu přiděleny žádné body do VC OSH MH! O startu a vyhodnocení takového
družstva v dané pohárové soutěži rozhoduje pořadatel před startem soutěže. Každý sbor má
možnost přihlásit do VC MH více, než jedno družstvo.
Každé družstvo, které chce být do VC zařazeno, musí zaplatit startovné ve výši 100,- Kč osobně
na OSH Uherské Hradiště nebo na první soutěži VC. Uzávěrka přihlášek bude 30. 4. 2016.
Doklad o zaplacení startovného slouží zároveň jako přihláška. Finanční prostředky budou
využity na zakoupení věcných cen pro družstva, která se umístí na 1. - 3. nebo 1. - 5. místě (podle
počtu přihlášených družstev).
Družstvo zařazené do VC MH musí na okresním kole hry Plamen absolvovat alespoň tři
disciplíny (např.: útok, štafeta dvojic, štafeta 4x60m,…). V případě, že tuto podmínku družstvo
nesplní, bude vyloučeno z velké ceny MH OSH (může se ale dál účastnit jednotlivých
pohárových soutěží).
Člen OORM (rozhodčí), který bude na pohárovou soutěž delegován, je povinen po skončení
soutěže předat oficiální výsledky na sekretariát OSH (podepsané hlavním rozhodčím a velitelem
soutěže, příp. opatřené razítkem SDH).
Družstvo včetně doprovodu, které se bude na jakékoliv soutěži chovat neukázněně (neúčast na
nástupu, neupravenost,…) a nesportovně (nadávky, zahození přilby,...) nebudou jim započítány
body do VC za příslušnou pohárovou soutěž.
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Každá soutěž VC MH OSH bude provedena v souladu s pravidly hry Plamen (platné k 1. 9.
2012 včetně platných dodatků) a propozicemi schválenými pro VC MH OSH Uherské Hradiště.
Rozhodčí jsou povinni kontrolovat, zda používaná technika a materiál odpovídají požadavkům
pravidel VC MH OSH UH.
Doba na přípravu materiálu může být v případě nutnosti zkrácena, po projednání na poradě
vedoucích. Čas přípravy začíná na pokyn rozhodčího. Přetlakový ventil upevňuje na stroj
vedoucí družstva. Čas na přípravu se měří po jeho upevnění a kontrole rozhodčím.
Soutěžní družstva zařazená do VC MH, která se bez omluvy nezúčastní závěrečného
vyhodnocení pohárové soutěže, nebudou bodově ohodnocena za tuto soutěž.
Družstvo, u kterého bude zjištěno závažné porušení pravidel při obou disciplínách nebo po jejich
provedení, nebude v soutěži hodnoceno.
Do Velké ceny MH OSH Uherské Hradiště 2016 jsou zařazeny.
1. SO 30. 4. 2016 13.00 Bojkovice
delegát OORM Krč
2. SO 7. 5.
13.00 Bílovice
Dyčková
3. SO 14. 5.
8.00 Okresní kolo Plamen
všichni čl. OORM
4. SO 21. 5.
13.00 Šumice
Kostrůnek
5. NE 22. 5.
13.00 Jalubí
Řezníček
6. SO 28. 5.
13.00 Ostrožská Nová Ves
Snopek
7. SO 4. 6.
13.00 Nezdenice
Krč
8. NE 5. 6.
13.00 Košíky
Kotačka
9. SO 18. 6.
13.00 Salaš
Kostrůnek
10. SO 25. 6.
13.00 Uherské Hradiště - Pohár starosty OSH
(ukončení VC OSH MH)
Družstvu se bude započítávat 10 výsledků z 10 soutěží.
Hodnocení za umístění v pohárových soutěžích se bude provádět pravidlem - podle počtu
přihlášených družstev se stanoví počet bodů například: 12 družstev = 12 bodů:
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Pro VC budou tabulky umístění přepočítávány samostatně (ne dle pohárové soutěže).
Při shodném počtu bodů na pohárové soutěži rozhoduje umístění v požárním útoku. Družstvu,
které bude diskvalifikováno v kterékoliv disciplíně, nebude do Velké ceny připsán žádný bod.
Družstvo, které nenastoupí na některou disciplínu, bude hodnoceno až za kolektivy MH, které
absolvovaly obě disciplíny VC.
Pokud dosáhne několik družstev stejného počtu bodů v konečném součtu VC, rozhodne o jejich
pořadí větší počet vyšších umístění v jednotlivých pohárových soutěžích.
Hodnocena budou pouze ta družstva, která mají ke dni uzávěrky přihlášek do VC MH OSH
- 30. dubna 2016 - zaplaceny členské příspěvky (i za MH) za rok 2016 a odevzdán Registrační
list kolektivu. Termín uzávěrky bude ve všech ohledech dodržen!
Při soutěžích, kterých se zúčastní i družstva z jiných okresů, se tato družstva do bodového
hodnocení Velké ceny nezapočítávají.
Účast na Velké ceně MH OSH Uherské Hradiště je na vlastní nebezpečí.
Na každou pohárovou soutěž přiveze vedoucí vyplněnou přihlášku družstva a průkazy
těchto MH pro jejich kontrolu.
Začátky soutěží budou dodrženy dle kalendáře soutěží. V případě, že družstvo přijede po
ukončení první disciplíny bez omluvy, bude v této disciplíně hodnoceno jako NESPLNĚNO.
Družstvo bude moci pokračovat další disciplínou.
V případě nedoložení průkazů (při presenci nebo do ukončení poslední disciplíny) na pohárové
soutěži, nebude družstvo na této pohárové soutěži bodově hodnoceno do Velké ceny MH OSH.

Materiálové zabezpečení a provedení disciplín
Materiálové zabezpečení i provedení obou disciplín - požárního útoku a štafety dvojic se bude řídit dle
pravidel hry Plamen platných k 1. 9. 2012 včetně dodatků. Požární útok proběhne jen v jednom pokusu,
štafeta dvojic - je možné postavit dvě štafety.

S m ě r n i c e pro pořadatele
pohárových soutěží, zařazených do nástavbové soutěže VC MH OSH Uherské Hradiště 2 0 1 6
Soutěž musí být pořádána podle uvedených pravidel Velké ceny MH OSH Uherské Hradiště
Pořadatel zajistí odeslání výsledků ze soutěže v elektronické podobě ve vyplněné šabloně.
Šablona pro zpracování výsledků bude ke stažení na stránkách OSH (www.osh-uh.net v sekci
Propozice VC MH). Vyplněnou šablonu pořadatel odešle nejpozději do 3 dnů po skončení
soutěže na email ma.reznicek@seznam.cz
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OORM deleguje na každou soutěž 1 kvalifikovaného rozhodčího, pořádající sbor si zajistí
alespoň 1 kvalifikovaného rozhodčího, minimálně 2 pomocné rozhodčí a dostatečný počet členů
technické čety pro hladký průběh soutěže. Seznam rozhodčích je dostupný na http://www.oshuh.net/oorm/rozhodci-mh-dorost/
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Min. půl hodiny před začátkem soutěže zajistit prezenci družstev.
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Pořadatel soutěže připraví dráhy pro obě disciplíny dle Směrnice hry Plamen a rozhodčím prostor
pro možnost provedení kontroly nářadí - úsek vymezující 9,5 m.
Pro štafetu požárních dvojic je možno postavit jednu dráhu. SDH závodícím se dvěma hlídkami
budou odstartovány obě štafety po sobě s možností využití jednoho velitele.
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SDH pořádající soutěž zajistí, po jejím skončení oficiální výsledky opatřené podpisem hlavního
rozhodčího a velitele soutěže a razítkem SDH. Tyto předá členovi OORM, který byl na tuto
soutěž delegován.
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Pořádající SDH poukáže příspěvek 500,- Kč na OSH , který bude použit do cen VC OSH MH.
Tento poplatek je nutné uhradit do konce května 2016.
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Pořadatel vytvoří stejné podmínky pro všechny soutěžní družstva kolem základny po celou dobu
soutěže (beton, guma, koberce a podobně)
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Do velké ceny OSH mladých hasičů bude zařazeno pouze 10 pohárových soutěží (9 pohárových
soutěží + 1 okresní kolo hry Plamen)
Při větším počtu zájemců o zařazení soutěže do VC bude zohledňována účast soutěžních družstev
těchto sborů ve velké ceně MH za poslední tři roky.
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Pořadatel soutěže zajistí vyvěšení reklamních banerů Zlínského kraje a firmy Altech. A pořídí
jejich fotodokumentaci pro vyúčtování dotace. Loga obou partnerů se objeví také na pozvánkách
na soutěž (viz hlavička propozic pro VC MH OSH Uherské Hradiště).
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Pořadatel zajistí na soutěž 4 páry praporků a 2 kusy stopek.
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Při tvorbě kalendáře dalšího ročníku VC MH OSH UH bude zohledněno plnění povinností
pořadatele stanovené touto směrnicí.
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Ing. Bc. Lukáš Snopek, v.r.
vedoucí OORM
v Uherském Hradišti
29. 2. 2016

Václav Holásek, v.r.
starosta OSH

