ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
A PROPOZICE
9. ročníku územního kola soutěže jednotek
HZS Zlínského kraje ÚO Vsetín
ve vyprošťování u dopravních nehod

24. dubna 2019, Vsetín

1. Pořadatelem soutěže ve vyprošťování je :
HZS Zlínského kraje, ÚO Vsetín, ul. Železničního vojska 1347, 757 01 Valašském Meziříčí
a Hasičský sportovní klub Vsetín z.s, ul. Železničního vojska 1347, 757 01 Valašském Meziříčí
2. Soutěž ÚO Vsetín ve vyprošťování se uskuteční:
dne 24. dubna 2019 v Vsetíně od 08:30 hod. u stadionu na Lapači (ul. Na Lapači)
3. Organizační pracovníci:

velitel soutěže:
ekonomický úsek:
vedoucí tech. čety:
stavba scénářů:
časomíra a sčítací komise:
rozhodčí:

figuranti:

Ing. Bogdan Bocek
Milena Vašků
velitel směna C VS
Dušan Konečný
Ing. Roman Krystyník
Hlavní rozhodčí – Ing. Pavel Kvasnica
Taktika - Ing. Milan Tlamka, Luděk Parák (Ing. Petr Souček –
stínový rozhodčí)
Technika – Mgr. Jiří Ovesný, Ing. Vítězslav Felcman,
Předlékařská zdravotnická pomoc –
Radek Nešpor DiS., Bc. Tomáš Čech, Martin Jemelka
členové soutěžních družstev
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4. Všeobecná ustanovení:
a) Podání přihlášek:
VČ jednotlivých směn zašlou přihlášky družstev – viz příloha e-mailem na adresu:
bogdan.bocek@zlk.izscr.cz nejpozději do 31. 3. 2019.
b) Instruktáž týmů a rozlosování pořadí:
Instruktáž velitelů týmů a specifikaci podmínek provede hlavní rozhodčí v čase 9:00 hod. v den
konání soutěže po ukončení prezence za přítomnosti velitele soutěže a sboru rozhodčích.
Rozlosování startovního pořadí soutěžních družstev a výběr z připravených scénářů proběhne
na instruktáži družstev.
c) Ústroj
Soutěžící :

pro nástup při zahájení a ukončení soutěže - stejnokroj PS II NOMEX - komplet
včetně zásahové obuvi, v průběhu soutěží – kompletní ochranný oděv pro hasiče
(zásahový) sestávající z kabátu a kalhot, zásahovou obuv a zásahové rukavice,
přilbu pro hasiče s obličejovým štítkem nebo brýlemi, chirurgické rukavice.
Rozhodčí : speciální ochranný oděv pro rozhodčí

8. Technická ustanovení:
Soutěž bude provedena podle Pokynu č. 15/2015 generálního ředitele HZS ČR ze dne 8. dubna 2015,
(dále jen „Pravidla ve vyprošťování“) s tímto doplněním:
a) soutěž se bude konat na 1 základně a pořadatel připraví pro základnu:
- 2 přenosné hasicí přístroje PG 6,
- čtyřdílný nastavovací žebřík – 1 sada,
- dřevěné klíny – min. 8 ks,
- dřevěné trámky – min. 8 ks různých velikostí
- nosítka
b) při hodnocení bude sledováno provedení zásahu ve smyslu „Bojového řádu jednotek PO – MV – GŘ
HZS ČR, taktických postupů, zvláště metodických listů č.: 1/D - Dopravní nehoda na pozemních
komunikacích – obecně, 2/D - Vyprošťování osob z havarovaných vozidel.
d) po ukončení pokusu - zásahu soutěžního družstva bude hlavním rozhodčím proveden pohovor
se soutěžním družstvem – debreefing.
9.

Předpokládaný časový průběh soutěže ve vyprošťování:

08:30 - 09:00 hod.
09:00 - 09:15 hod.
09:30 hod.
09:30 - 13:00 hod.
13:30 hod.

- prezence zúčastněných
- instruktáž týmů a upřesnění podmínek soutěže
- zahájení soutěžních pokusů
- průběh soutěže
- vyhodnocení, vyhlášení výsledků a předání cen a závěr soutěže

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na případné změny, které budou vyhlášeny nejpozději při prezenci
a instruktáži týmů v den konání soutěže.

plk. Ing. Zdeněk Hub
ředitel územního odboru

ppor. Ing. Bogdan Bocek
president HSK Vsetín
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příloha:

PŘIHLÁŠKA
9. ročníku územního kola
soutěže jednotek HZS Zlínského kraje ÚO Vsetín
ve vyprošťování u dopravních nehod
__________________________________________________________________________________

Den konání:

středa 24. dubna 2019

Místo konání:

Vsetín, areál Lapač – ulice na Lapači

Název přihlašovaného družstva:

.............................................................................

Jména soutěžících:

velitel:

.............................................................................

členové:

.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

Dne …………………………

.............................................................................
podpis funkcionáře přihlašovaného jednotky
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