Dobrovoľný hasičský zbor Gerlachov
a
Obec Gerlachov
Vás pozývajú na

15. ročník súťaže mladých hasičov.
1. Dátum a miesto konania:
4.5.2014, (nedeľa), 13,30 hod., Gerlachov – športový areál (smer T. Polianka - piesková baňa)

2. Kategória:
dve – samostatne kolektív chlapcov a samostatne kolektív dievčat od 8 do 16 rokov. Pri súťažiacom mladšom ako 8 ročnom
sa počíta vek 8 rokov. Ak je v dievčenskom kolektíve aspoň jeden chlapec, kolektív sa zaradí medzi chlapcov. Počíta sa vek
9 členov družstva, ktorí plnili disciplínu /nie desiatich/ Vek súťažiacich sa počíta a overuje ku dňu súťaže podľa
novelizovaných Pravidiel pre celoštátnu hru PLAMEŇ platných od 1.1.2014. V roku súťaže nesmie súťažiaci dovŕšiť 17
rokov / ročník 1997/. Kolektív si môže v prípade potreby zapožičať jedného člena z iného KMH, čo nahlási veliteľ KMH pri
vstupnej kontrole. Súťažiaci smie štartovať na jednej súťaži najviac za 2 kolektívy KMH..

3. Prihlášky:
Telefonický 0905 312678 (Miroslav Budinský), alebo mailom: mimob@centrum.sk do 1.5.2014. Mailová prihláška je platná
iba po potvrdení (uviesť počet družstiev, kategóriu, záujem o stravu). Každý DHZ môže prihlásiť viac kolektívov. V prípade
neprihlásenia kolektívu do termínu, výsledok z tejto súťaže nebude kolektívu započítaný do okresnej súťaže „POMH“!
Propozície a výsledky: zverejnené na www.gerlach.sk.
Každý kolektív sa zúčastňuje súťaže na vlastnú zodpovednosť v zmysle prehlásenia v súpiske.

4. Prezentácia:
Min. 15 min. pred štartom s vyplnenou súpiskou, ktorá je pre všetky súťaže jednotná a je zverejnená na webových stránkach
www.gerlach.sk, www.podtatranskahl.sk, www.ovdpopoprad.717.cz. Pri vstupnej kontrole musí každý súťažiaci predložiť
preukaz mladého hasiča s fotografiou, ktorý je potrebné v prípade potreby vybaviť na príslušnom OV DPO a preukaz
poistenca (stačí fotokópia preukazu poistenca). Pri úmyselnom pozmeňovaní údajov v súpiske bude kolektív vylúčený zo
súťaže. V prípade nepredloženia preukazu, alebo predloženia neplatného preukazu, bude členovi kolektívu pripočítaný max.
vek 16 rokov. Kolektív nebude pripustený na štart ak bude pochybnosť pri štartujúcom o veku 16 rokov.

5. Štartovné:
Za každý KMH je 5,0 eura – platí sa pri prezentácií.

6. Stravovanie a občerstvenie:
V prípade záujmu je stravné 1,0 euro na osobu. Objednáva sa pri prihlasovaní a zaplatí sa spolu so štartovným pri
prezentácií. Občerstvenie v priebehu súťaže bude zabezpečené v mieste konania a hradí si ho každý sám.

7. Zdravotná služba:
Zabezpečená usporiadateľom

8. Časový rozpis:
13,00 – 13,30 – prezentácia, porada rozhodcov, pokyny vedúcim družstiev k súťaži
13,30 - otvorenie súťaže, plnenie disciplín
Vyhlásenie výsledkov do 15 min. po ukončení plnenia disciplín.

9. Plnenie disciplín:
Celá súťaž bude prebiehať podľa novelizovaných Pravidiel pre celoštátnu hru PLAMEŇ platných od 1.1.2014 a týchto
pokynov. Ochranné prilby sú povinné. KMH súťaží v rovnošate alebo jednotnom športovom oblečení, ktoré zakrýva kolená a
lakte. Obuv ľubovoľná - neprípustná je obuv s hrotmi, štupľami a kopačky. Je zakázané používať obuv s klincami ( kovové
výstupky). Kolektív má na každú disciplínu jeden pokus. Vedúci KMH označený výstražnou vestou môže byť prítomný s
HR pri hodnotení súťažnej disciplíny. Kolektív má na každú disciplínu jeden pokus.

9.1 požiarny útok s prekážkami (CTIF) – medzinárodný (Pravidla strana 12-15)
Kolektív si zabezpečí píšťalku a vlastné, alebo požičané džberové striekačky. Útok je na nástrek s objemom 5 litrov
(signalizácia optická aj akustická). Uzly budú hodnotené podľa vyobrazenia v platných Pravidlách hry PLAMEŇ s popisom
podľa Smernice OV DPO Poprad 1/2014.

9.2 štafetový beh na 400m s prekážkami – medzinárodný (Pravidla strana 15-18)
Dráhy sú umiestnené vedľa seba. Odovzdávky sú v protismere. Smer behu je riešený tak, že sled dráh je po ľavej strane
prvého súťažiaceho. Odovzdávacie a preberacie územie je vždy za štartovou čiarou. Rozhodujúce je postavenie nôh na
štartovej čiare. Preberajúci nesmie vstúpiť do dráhy, ak nemá jednoznačne sám štafetový kolík v ruke. Ak kolík spadne pri
preberaní a obaja sa ho dotkli, môže ho zdvihnúť ktorýkoľvek. Slovná pomoc vedúceho pri plnení disciplíny nie je povolená.

10. MTZ:
Náradie a výzbroj zabezpečí usporiadateľ. Na útoku CTIF musí kolektív použiť vlastné, alebo požičané džberové striekačky
s držiakom hadíc (usporiadateľ ich nezabezpečuje) s DIN spojkou pre napojenie hadice, môže použiť vlastné štyri „C“ hadice
na prvý úsek dráhy. Na štafete 400m môže použiť vlastnú štafetovú prúdnicu dĺžky min. 25cm, na 9. úseku vlastné hadice
dĺžky 15m a rozdeľovač na troch podperách. Vlastné náradie bude po ukončení pokusu kontrolované. Ak vlastné náradie
nebude spĺňať požadované parametre, kolektív bude mať neplatný pokus.

11. Protesty:
Podľa platných Pravidiel pre celoštátnu hru PLAMEŇ s vkladom 5,- €. Videozáznamy sa nepripúšťajú. V prípade
nešportového, alebo nedisciplinovaného správania sa členov kolektívu, vedúceho kolektívu, alebo funkcionárov kolektívu,
bude kolektív vylúčený zo súťaže.

12. Celkové hodnotenie:
Hodnotenie bude podľa platných medzinárodných CTIF Pravidiel pre celoštátnu hru Plameň. V prípade, ak sa aj po skončení
súťaže zistí, že údaje boli pozmeňované, bude kolektív dodatočne diskvalifikovaný. Diskvalifikujú sa aj jednotlivci z daného
DHZ v súťaži jednotlivcov. Ak diskvalifikovaný kolektív, alebo jednotlivci získajú ceny, musia ich vrátiť. Putovné ceny sa
neudeľujú.

Dodatok pre 5 členné kolektívy.
ZMENY, DOPLNKY:
2. Kategória:
jedna – kolektív 5 členný

5. Štartovné:
Za každý KMH je 3,50 eura a platí sa pri prezentácií.

9.1 požiarny útok s prekážkami – medzinárodný (Pravidla strana 12-15)
Disciplínu plnia súťažiaci s číslami 6 až 9. Vynechaní sú súťažiaci s číslami 2 až 5. Veliteľ sa po vyštartovaní hneď postaví za
stojan s prístrojmi.

9.2 štafetový beh na 400m s prekážkami – medzinárodný (Pravidla strana 15-18)
Bežia sa úseky 5 až 9. Vynechané sú úseky 1 až 4.

12. Celkové hodnotenie:
Súťaž bude hodnotená samostatne mimo súťaž desaťčlenných kolektívov podľa medzinárodných Pravidiel pre celoštátnu hru
Plameň.

Ing. Michal Ryša
predseda DHZ Gerlachov

Doterajší víťazi:
chlapci
1. ročník - 2000
2. ročník - 2001
3. ročník - 2002
4. ročník - 2003
5. ročník - 2004
6. ročník - 2005
7. ročník - 2006
8. ročník - 2007
9. ročník - 2008
10. ročník - 2009
11. ročník - 2010
12. ročník - 2011
13. ročník - 2012
14. ročník - 2013

dievčatá
DHZ Gerlachov
DHZ Gerlachov

DHZ Gerlachov
ZK IMA ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves
DHZ Gerlachov
ZK IMA ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves
ZK IMA ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves
DHZ Šuňava
ZK IMA ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves
DHZ Gerlachov
ZK IMA ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves
DHZ Gerlachov
DHZ Spišské Podhradie
ZK IMA ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves

V roku 2000, 2001 bola jedna spoločná kategória

DHZ Gerlachov
DHZ Gerlachov
DHZ Gerlachov
DHZ Spišské Bystré
DHZ ZŠ Šuňava
DHZ ZŠ Šuňava
DHZ ZŠ Šuňava
DHZ ZŠ Šuňava
DHZ ZŠ Šuňava
DHZ Vikartovce
DHZ ZŠ Šuňava
DHZ ZŠ Šuňava

SÚPISKA KMH pre rok 2014
Súťaž mladých hasičov v .............................................................................
DHZ (ZŠ): ...............................................................................................................

Štart. číslo: .................

Vedúci KMH: ..............................................................................
Číslo preukazu

Meno a priezvisko

P.č.

CH / D

Dátum narodenia

Vek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
N
Súčet rokov:
Daný čas podľa súčtu rokov

Predpísaný čas

Počítanie veku
Narodený do
Rok narodenia
dňa
súťaže
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998

Narodený po
dni
súťaže

Súčet rokov

Daný čas

8
8
9
10
11
12
13
14
15

do 76
77 - 85
86 - 94
95 - 103
104 - 112
113 - 121
122 - 130
131 - 139
140 - 144

92
89
86
83
80
77
74
71
68

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Pri mladšom ako 8 ročnom sa počíta vek 8 rokov.
Prehlásenie vedúceho kolektívu:
Vedúci kolektívu svojím podpisom prehlásil, že zdravotný stav súťažiacich dovoľuje im zúčastniť sa tejto súťaže a plniť súťažne
disciplíny a že zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných predpisov pri plnení dosciplíny a poučil súťažiacich s ich
dodržiavaním. V prípade ich nedodržania zbavuje poriadateľa zodpovednosti za zranenia a škody na zdraví a majetku v súvislosti
so súťažou.

............................................
podpis vedúceho, pečiatka

SÚPISKA KMH pre 5čl. družstvá - ROK 2014
Súťaž mladých hasičov :
DHZ (ZŠ):

CH - D
Štart. číslo:

Vedúci KMH:

Č. preukazu

Meno a priezvisko

P.č.

Dát.narodenia

Vek

V - 1.
2.
3.
4.
5.
Súčet rokov
Výhodové body za vek

Vek sa počíta ten, ktorý dosiahol štartujúci ku dňu konania súťaže.
Tabuľka výhodových bodov
Rok narodenia

Narodený do dňa
súťaže

Narodený po dni
súťaže

Súčet rokov

Výhodové body

2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75

-18
-16
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0

Prehlásenie vedúceho kolektívu mladých hasičov :
Vedúci kolektívu svojím podpisom prehlásil, že zdravotný stav súťažiacich dovoľuje im zúčastniť sa tejto súťaže a plniť súťažne
disciplíny a že zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných predpisov pri plnení disciplíny a poučil súťažiacich o ich dodržiavaní.
V prípade ich nedodržania zbavuje usporiadateľa zodpovednosti za zranenia a škody na zdraví a majetku v súvislosti so súťažou.

pečiatka DHZ - ZŠ

meno, priezvisko, podpis vedúceho KMH

