ORGANIZAČNÍ
ZABEZPEČENÍ

Účast
Jednotlivci postupující v každé kategorii (mladší dívky, mladší chlapci, starší dívky,
starší chlapci) dle následujícího postupového klíče + trenéři)
Počet postupujících závodníků z KSH v každé kategorii

Kraj
Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský
Celkem






4 závodníci
z každého
kraje
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Počet
„dalších
závodníků“
za KSH
1
8
5
5
1
2
3
4
5
7
6
5
4
8

Celkový
počet
závodníků
za KSH
5
12
9
9
5
6
7
8
9
11
10
9
8
12
120

3 hosté
40 rozhodčích
10 členů štábu
10 členů technické čety
3 členové časomíry

Věkové kategorie se řídí podle ročníku hry Plamen 2021/2022, ve kterém byly
zahájeny postupové soutěže:
Plamen
kategorie mladší
kategorie starší

Roky narození
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, …
2007, 2008, 2009, 2010

Časový harmonogram
Neděle 25. 9. 2022
příjezd rozhodčích pro mladší kategorii na stadion

8:30 – 9:00 hod.

– Městský atletický stadion – areál Sladovka
https://mapy.cz/s/fuzopafaha

9:00 – 9:15 hod.

porada rozhodčích pro mladší kategorii

presence kategorie mladší dívky

9:15 – 9:45 hod.

10:00 - 11:30 hod.

Poznámka: Kdo se nedostaví k presenci ve stanoveném termínu bez udání závažného
důvodu, nebude v soutěži startovat!!

P R Ů B Ě H disciplíny:

Běh na 60 m s překážkami v kategorii
mladší dívky

Poznámka: Trénink bude probíhat od 10:00 po dobu 15 minut

presence kategorie mladší chlapci

10:45 – 11:15 hod.

11:30 - 13:00 hod.

Poznámka: Kdo se nedostaví k presenci ve stanoveném termínu bez udání závažného
důvodu, nebude v soutěži startovat!!

P R Ů B Ě H disciplíny:

Běh na 60 m s překážkami v kategorii
mladší chlapci

Poznámka: Trénink bude probíhat od 11:30 po dobu 15 minut

12:30 – 13:00 hod. příjezd rozhodčích pro starší kategorii na stadion
13:00 – 13:15 hod. porada rozhodčích pro starší kategorii

13:15 – 13:45 hod.

VYHODNOCENÍ MČR v běhu na 60 m s překážkami
kategorie mladší

presence kategorie starší dívky

13:15 – 13:45 hod.

14:00 - 15:30 hod.

Poznámka: Kdo se nedostaví k presenci ve stanoveném termínu bez udání závažného
důvodu, nebude v soutěži startovat!!

P R Ů B Ě H disciplíny:

Běh na 60 m s překážkami v kategorii
starší dívky

Poznámka: Trénink bude probíhat od 14:00 po dobu 15 minut

presence kategorie starší chlapci

14:45 – 15:30 hod.

15:45 - 17:15 hod.

Poznámka: Kdo se nedostaví k presenci ve stanoveném termínu bez udání závažného
důvodu, nebude v soutěži startovat!!

P R Ů B Ě H disciplíny:

Běh na 60 m s překážkami v kategorii
starší chlapci

Poznámka: Trénink bude probíhat od 15:45 po dobu 15 minut

17:30 – 18:00 hod.

VYHODNOCENÍ MČR v běhu na 60 m s překážkami
kategorie starší

Ubytování
Stravování

pořadatel nezajišťuje
pořadatel nezajišťuje pro závodníky, jen pro
rozhodčí, technickou četu a štáb soutěže

Doprava

na vlastní náklady družstev

Zdravotní služba

zajistí pořadatel

Podmínky soutěže
Přihláška: Kompletně vyplněnou přihlášku postupujících jednotlivců
z krajských kol zašle příslušné KSH do Kanceláře SH ČMS nejpozději do
15. 9. 2022 (pokud bude některý z krajů pořádat kvalifikační soutěž po 15.
9. 2022, lze požádat ÚORM o výjimku a přihlášku poslat po stanoveném
termínu – nutno koordinovat s Kanceláří SH ČMS).
Rovněž žádáme o zaslání kompletních výsledků z kvalifikačních kol.
U všech kategorií upozorňujeme trenéry závodníků na dodržení limitu věkové
kategorie, respektování přestupních pravidel a předložení dokladů totožnosti
dle příslušné směrnice. Všichni soutěžící musí být zapsáni v Centrální
evidenci členů SH ČMS.
Závodníkům, kteří nesplní podmínky presence v příslušné kategorii, nebude
umožněn start v soutěži! Všichni trenéři jsou povinni mít u sebe průkazy
pojištěnců všech závodníků!
Trenéři všech jednotlivců odpovídají za to, že soutěžící nebudou konzumovat
alkohol ani jiné zakázané látky, tak jak je definováno ve Směrnici hry Plamen.
Dále zajistí, že členové družstva nebudou vstupovat na plochu stadionu, s výjimkou
doby tréninků a vlastní soutěže.
Při porušení ustanovení tohoto OZ má řídící část štábu právo vyloučit soutěžící ze
soutěže. Mimo jiné i při zjištění požití alkoholu u soutěžícího nebo pro nepřístojné
chování soutěžících (např. kouření v prostoru stadionu, poškození využívaných
prostor a zařízení) nebo doprovodu.
Trenér čestně prohlašuje a svým podpisem u prezence stvrzuje, že souhlasí se zněním
Organizačního zabezpečení, že zdravotní stav jím přihlášených závodníků je
odpovídající k absolvování akce, na kterou se prostřednictvím této přihlášky
přihlašují, že jejich zákonní zástupci byli seznámeni s prohlášením o dalším využití
obrazových materiálů a se zpracováním osobních údajů přihlášených správcem
SH ČMS, Římská 45, 121 07, Praha 2, který shromažďuje a zpracovává osobní údaje
i prostřednictvím svých organizačních jednotek OSH a SDH k účelům statistickým
na dobu nezbytnou pro účely organizace a vyhodnocení soutěže a že veškerá výstroj,
výzbroj a zařízení, které budou přihlášení při soutěži používat odpovídají
ustanovením Směrnice hry Plamen.

Průběh disciplíny
Soutěž proběhne dle platné SMĚRNICE HRY PLAMEN platné od 1. 9. 2016
(soutěž započala v minulém ročníku hry Plamen) a dle organizačního upřesnění
provedení disciplín uvedeného v tomto OZ
Organizační upřesnění
Soutěžní materiál a vybavení: vlastní.
Při soutěžích bude akceptován pouze materiál bez zjevných, nepovolených
technických úprav odpovídající příslušné směrnici. (viz prezentace:
http://bit.ly/kontrola-materialu)
Při podání protestu bude složena finanční částka (kauce) ve výši 500,- Kč, při každém
odvolání bude složena další kauce ve výši 500,- Kč. V případě uznání protestu nebo
odvolání se vrací celá částka, v případě zamítnutí protestu nebo odvolání se celá
částka stává příjmem pořadatele. Plátci kauce bude vystaven příjmový doklad.
Jako ochrana dráhy bude u rozdělovačů použita pryžová deska o max. tloušťce 12
mm.

Presence:
při presenci předloží trenéři závodníků dle Směrnice hry Plamen:
- Členské průkazy SH ČMS závodníků s fotografií, závodníci ze

starší kategorie předloží OBČANSKÝ PRŮKAZ nebo
CESTOVNÍ PAS (bez předložení průkazů nebude
závodníkovi umožněn start, cestovní pas může mít propadlou
dobu platnosti)
- bude provedena kontrola čísel členských průkazů s Centrální evidencí členů
SH ČMS

Štáb soutěže
Řídící část:
1 – náčelník štábu:
2 – zástupce náčelníka štábu
3 – zástupce náčelníka štábu
3 – velitel soutěže
4 – hlavní rozhodčí
5 – rozhodčí disciplíny ml. kategorie
6 – rozhodčí disciplíny st. kategorie
Organizačně technická část:
vedoucí sčítací komise:
vedoucí presence:
presence:

Dana Vilímková
Lucie Šulcová
Jaroslava Čečrdlová
Miloslav Ježek
David Urbánek
Lucie Pěkná
Nina Šafránek
Josef Orgoník
Andrea Dopitová
Jana Trojancová
Kateřina Orgoníková
Julie Burdychová

vedoucí technické čety:
hlasatel:
mediální skupina:

Martin Chocholoušek
Dana Vilímková
Ondřej Vojta

člen štábu:

Monika Němečková
Iveta Svobodová

Časomíra: OSH Benešov – Páv Miloš

Žádáme všechny účastníky, aby dodržovali veškeré pokyny uvedené
v tomto organizačním zabezpečení. Další informace obdrží trenéři
závodníků při presenci. Porušení stanovených podmínek a
ostatních závazných pokynů může být důvodem k vyloučení ze
soutěže. Věříme, že se všichni zasadíme o zdárný a důstojný průběh
soutěže.

Srdečné blahopřání těm, kteří se svými výkony probojovali až na Mistrovství
České republiky, šťastnou cestu do Benešova a těšíme se na shledanou.
S pozdravem

Dana Vilímková
vedoucí ÚORM

Ing. Lucie Šulcová
vedoucí úseku mládeže

