Zápis ze schůze okrsku Zahořany ze dne 9.5.2008

Program:- Zahájení
               - Kontrola úkolů
               - Organizace okrskové soutěže
               - Diskuse
               - Závěr

Kontrola úkolů:
Úkoly z usnesení byly splněny nebo se plní.
p.Adámek Delta Plus informoval o typech radiostanic a způsobu používání.
Navrhovaná a odpovídající radiostanice : INTEK MT 446 Profi , cena 5490,- Kč/ks.
Nákup pro využití odložen.

Organizace okrskové soutěže
Místo konání Zahořany,dne 31.5.2008 od 13,00
Předpokládaná účast:	
Zahořany: 2x muži 
Sedlice : 1x muži
Stanětice: 1x muži, 1x ženy, 1x děti
Oprechtice : 1x muži, 2x děti
Hříchovice : 2x muži, 1x ženy, 1x děti
Bořice : 1x muži
Svoz soutěžících si zajistí jednotlivé sbory individuálně.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Muži útok
Příprava 5 min od umístění stříkačky na základnu.
Hadice : 3x B, 2x2 C,savice libovolné.
Sání z nádrže ,bez doplňování
Maximální doba sání (voda ve stříkačce)120 vteřin.
Doba útoku (shození terčů) neomezená.

Muži štafeta 4 x 100 m
Pořadí překážek : bariéra – okno – hasicí přístroj – lávka a hadice.
Hadice si připravuje soutěžící družstvo,(prvnímu se rozhodí),pořadatel zajistí odklizení z dráhy.
Obuv  - libovolná
Ústroj – jednotná pro družstvo,lze kombinovat staré a nové pracovní oděvy
Přilby – povinné,lehké
Opasek - volitelný 



Ženy útok
Příprava 5 min od umístění stříkačky na základnu.
Hadice : 2x B, 2x2 C,savice libovolné.
Sání z nádrže , bez doplňování
Maximální doba sání (voda ve stříkačce) 120 vteřin.
Doba útoku (shození terčů) neomezená.
Během útoku může zasáhnout strojník ze sboru.

Ženy štafeta 4x 100m
Pořadí překážek : překážka 0,6 m – okno – hasicí přístroj – lávka a hadice.

Obuv  - libovolná
Ústroj – jednotná pro družstvo
Přilby – povinné,lehké
Opasek - volitelný 

Soutěžící nemají možnost opakovat disciplínu.
Soutěžící mají možnost opravy před ukončením disciplíny.
Penalizace za nedostatky se neuděluje,pokud není splněno dle cvičebního řádu,považuje se disciplína za nesplněnou.


Děti útok
7 členů
Hadice : 2x B (10 m), 2x2 C(10 m),
Příprava na základně 5 min. 
Ukončení útoku:položení hadice na zem a zvednutí ruky.

Děti štafeta
9 členů
Za startovní čárou je lavička,kterou musí soutěžící přeběhnout.
1 rozhazuje C,2 rozhazuje C,3 spojuje C a C na rozdělovač,4 nasadí proudnici, 5 rozhazuje C,6 rozhazuje C,7 spojuje C a C na rozdělovač,8 nasadí proudnici,9 kontroluje a může opravovat.
Při nesplnění úkolu penalizace 5 vteřin.
Soutěžící nemají možnost opakovat disciplínu.
Soutěžící mají možnost opravy před ukončením disciplíny.
Při nižším počtu mohou děti běžet 2x,ale musí se účastnit všechny,které dělaly útok.
Doběhnutí soutěžícího signalizuje cílový rozhodčí zvednutím praporku,rozhodčí u startu hlídá,aby další soutěžící nevyběhl dříve.

Rozhodčí zajistí pořadatel soutěže z okrsku Milavče.
SDH Hříchovice zajistí účast rozhodčích na okrskové soutěži v Nahošicích,dne 17.5.2008.
3x stopky vypůjčí na okrese p.Odvody 

Ostatní:Hadice na štafetu zajistí SDH Oprechtice SDH Stanětice a SDH Zahořany.
              Přilby  zajistí SDH Zahořany a SDH Bořice.
              Velitelé jednotlivých družstev přebírají a po skončení .
              disciplíny předávají přilby pořadateli.
              Poháry zajistí SDH Zahořany,dle uvážení.
              Sponzora putovního poháru p.Kastla,pozve na soutěž SDH Zahořany.
              Po skončení soutěže se určí soutěžní družstvo,která se zúčastní okresní  
              Soutěže v požárním sportu v Domažlicích.
Pořadí jednotlivých disciplín : Děti štafety,Děti útok,Ženy štafety,Muži štafety,Ženy útok,
Muži útok.
Soutěž řídí pořádající SDH
Přihlášky na soutěž odevzdat vyplněné do 31.5.2008 13,00 hod !!!

Úraz při nácviku nahlásit – vztahuje se na ně pojištění
U dětí musí být zaplaceny příspěvky,nahlásit nejpozději týden před soutěží,proplácí
OÚ Zahořany.
Dráhy a překážky budou připraveny v sobotu 24.5.2008

Diskuse:
p.Řehák: předat požadavky na nákup výzbroje a výstroje 
                požádal velitele a starosty jednotlivých SDH k aktualizaci zásahové jednotky.

p.Kruml: informoval o dokoupení ochranných přileb do 7 kusů  na SDH
                požadoval předání požadavků na nákup výzbroje a výstroje nejpozději do              
                31 .5.2008 


Usnesení
 Viz  příloha

Závěr







V Oprechticích  9.5.2008
Zapsal: jednatel okrsku J.Hoffmann

U S N E S E N Í

ze schůze okrsku Zahořany  ze dne 9.5.2008

Bere na vědomí




Schvaluje
pracovní schůzi dne 13.6.2008 v Sedlicích od 20,00 hod                                      
termín okrskové soutěže v Zahořanech na 31.5.2007 od 13,00
pravidla pro okrskovou soutěž





Ukládá

	velitelům jednotlivých SDH nahlásit požadavek na doplnění výzbroje a výstroje do 31.5.2008 

velitelům jednotlivých SDH zkontrolovat popřípadě zaktualizovat pověřovací listiny zásahové jednotky na OÚ v Zahořanech do 30.6.2008 
SDH Hříchovice zajistit rozhodčí na okrskovou soutěž v Nahošicích dne 17.5.2008

