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Okresní dodatky k Směrnici pro celoroční činnosti
dorostu platné pro ročník 2021 / 2022 v okrese Příbram
Odborná rada mládeže na svém jednání dne 14.7..2021 rozhodla takto:

Směrnice pro celoroční činnost dorostu
V ročníku 2021 / 2022 budou soutěže dorostu v okrese Příbram probíhat podle: - Směrnice pro činnost
dorostu SH ČMS, platnost od 1. 9. 2007 včetně dodatků 1, 2, 3, 4, a 5 - Úprav, které vydala ORM
Příbram pro ročník 2021 / 2022.
1. Rozdělení věkových kategorií závodníků:

Kategorie

Věk

Roky narození

Družstva
Mladší dorost
Střední dorost
Starší dorost

13 - 18 let
13 - 14 let
15 - 16 let
17 – 18 let

2004-2009
2008-2009
2006-2007
2004-2005

2. Družstvo v soutěžích dorostu si může půjčit z jiného družstva:
- 1. a 2. část maximálně 1 člena,
- 3. část si může půjčit maximálně 2 členy.
3. Kategorie družstva dorostenky:
- ve štafetě 4x100m tvoří štafetu 4 dívky.
- v ZPV může být hlídka dorostenek doplněna 1 dorostencem.
- ve 3. části může být družstvo dorostenek doplněno o 3 chlapce.
4. Dorostenci a dorostenky, kteří soutěžili v 1. části okresního kola dorostu v kategorii jednotlivci
mohou soutěžit na 2. a 3. části i za družstvo a naopak (na jedné části nemůže jeden člověk soutěžit
zároveň jako jednotlivec i v družstvu).
5. Okresní kolo soutěže dorostu bude rozděleno do třech částí. Organizační zabezpečení jednotlivých
částí bude kolektivům zasláno emailem nejpozději 14 dnů před dnem konání dané soutěže. Doručení
návratky na OSH Příbram a ORM Příbram bude probíhat elektronickou podobou – emailem, písemná
přihláška bude odevzdána při presenci dané části soutěže Plamen.
6. ZPV: hlídka bude pouze 4 členná.
7. Požární útok: družstvo má povoleny 2 pokusy. Dle Směrnice celoroční činnosti dorostu. Veškerý
materiál musí být bez úprav. Požární útok bude probíhat na jednotných motorových stříkačkách
dodaných OSH Příbram. Při PÚ lze používat pojistky proti rozpojení koncovek hadic, nástavec na sací
hrdlo je povinný. Přetlakový ventil bude dodán pořadatelem.
8. Rozhodčí a vedoucí: Budou (dle možností) při soutěžích ustrojeni do pracovní nebo vycházkové
uniformy.
9. Registrační listy: Pravidelně aktualizovat registrační list. Při každé změně v RL zaslat opravený na
OSH.
Schváleno VV OSH dne 20.7.2021
Bc. Václav Jankovský
starosta OSH Příbram

Pavel Hájek
ORM Příbram

