aktualizace k 15. 2. 2019

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Okresní sdružení hasičů Praha-západ
Ohradní 1166/26, 140 00 Praha 4 – Michle

Okresní odborná rada prevence a ochrany obyvatelstva
Propozice a podmínky 1. ročníku soutěže
„Floriánek Prahy - západ”
1) Organizace soutěže
Soutěž je organizována pro kolektivy mladých hasičů:
a) soutěže se mohou zúčastnit kolektivy mladých hasičů v okrese Praha- západ
b) soutěž má kolektivní povahu, soutěží celý kolektiv mladých hasičů jednotlivých SDH
Součástí soutěže je účast na čtyřech vybraných soutěžních disciplínách organizovaných v okrese
Praha Západ. Soutěžící se musí zúčastnit následujících disciplín1:
1)
2)
3)
4)

okresní kolo soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 2019, 28. 2. 2019
„uzlovka“ Středokluky, 16. 3. 2019
požární útok v Libčicích, 27. 4. 2019
orientačních běh v Jinočanech, 31. 8. 2019

2) Obsahové zaměření soutěže
Soutěž je zaměřena na rozvoj všestrannosti mladého hasiče a mladých hasiček. Vzhledem ke svému
obsahu pokrývá celé spektrum hasičských dovedností od požárního útoku, přes znalosti v oblasti
ochrany obyvatelstva, požární prevence a první pomoci po kreativní vyjádření pocitů mladého
hasičstva v rámci Požární ochrany očima dětí.
Floriánek Prahy - západ se skládá z typických hasičských soutěží. Orientační běh v Jinočanech pak
bude zaměřen na znalosti z oblasti ochrany obyvatelstva, požární prevence, základy první pomoci a
orientace v terénu.
3) Hodnocení a průběh soutěže
Průběh soutěže
a) jednotlivé kolektivy SDH budou sbírat body za umístění v jednotlivých soutěžních disciplínách
b) v rámci soutěže Floriánek Prahy – západ bude za soutěž bodován celý kolektiv – samotná
soutěž může být bodována odlišně, dle charakteru jednotlivých soutěží
1

termíny jednotlivých akcí budou upřesněny na stránkách okresního sdružení Praha Západ a rozeslány e-mailem na jednotlivé
SDH.
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c) hlavní cenou je výlet do Světa záchranářů v Karlových Varech dne 14. září 2019 od 10:00 do
13:00
 výletu se zúčastní 6 dětí z každého SDH v pořadí 1. – 5. místo a jeden vedoucí mládeže
z každého vítězného sboru
 OSH Praha - západ zajistí za tímto účelem autobus
d) sbory umístěné na prvních třech místech obdrží pohár
e) ostatní sbory obdrží pamětní listy
f) sbor umístěn na prvním místě navíc obdrží putovní pohár starosty OSH Praha Západ
Hodnocení jednotlivých disciplín proběhne následovně:
1) okresní kolo soutěže Požární ochrana očima dětí 2019
 bodové ohodnocení kolektivu bude provedeno na základě přepočtu
tabulky, která bude zveřejněna dodatečně
 kolektiv, který se umístí na první místě, získá 25 bodů
 kolektiv, který se umístí na druhém místě, získá 20 bodů
 kolektiv, který se umístí na třetím místě, získá 15 bodů
 kolektivy, které se umístí na čtvrtém až posledním místě, získají
14 – 0 bodů
2) „uzlovka“ Středokluky
 bodové ohodnocení kolektivu bude provedeno na základě přepočtu
tabulky, která bude zveřejněna dodatečně
 kolektiv, který se umístí na první místě, získá 25 bodů
 kolektiv, který se umístí na druhém místě, získá 20 bodů
 kolektiv, který se umístí na třetím místě, získá 15 bodů
 kolektivy, které se umístí na čtvrtém až posledním místě, získají
14 – 0 bodů
3) požární útok v Libčicích
 bodové ohodnocení kolektivu bude provedeno na základě přepočtu
tabulky, která bude zveřejněna dodatečně
 kolektiv, který se umístí na první místě, získá 25 bodů
 kolektiv, který se umístí na druhém místě, získá 20 bodů
 kolektiv, který se umístí na třetím místě, získá 15 bodů
 kolektivy, které se umístí na čtvrtém až posledním místě, získají
14 – 0 bodů
4) orientačních běh v Jinočanech
 bodové ohodnocení kolektivu bude provedeno na základě přepočtu
tabulky, která bude zveřejněna dodatečně
 kolektiv, který se umístí na první místě, získá 25 bodů
 kolektiv, který se umístí na druhém místě, získá 20 bodů
 kolektiv, který se umístí na třetím místě, získá 15 bodů
 kolektivy, které se umístí na čtvrtém až posledním místě, získají
14 – 0 bodů

dle přepočtové

odstupňovaně
dle přepočtové

odstupňovaně
dle přepočtové

odstupňovaně
dle přepočtové

odstupňovaně

Body budou pro jednotlivé kolektivy přepočítávány dle interní přepočtové tabulky pro každou soutěž
vzhledem k tomu, že některých disciplín se účastní družstva, jednotlivci nebo jejich kombinace.
Součástí přepočtové tabulky budou také prémiové body zvýhodňující samotnou účast na soutěži –
cílem těchto prémiových bodů je motivace přihlásit do soutěží i družstva či jednotlivce s nižší
výkonností.
Na celkovém prvním místě se umístí kolektiv, který obdrží v konečném součtu všech disciplín
nejvyšší počet bodů.
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4) Jak se přihlásit do soutěže?
Body budou v rámci soutěže Floriánek Prahy Západ započítávány všem účastníkům jednotlivých
soutěžních disciplín, není tedy třeba registrace.
V případě dotazů mohou jednotlivé sbory kontaktovat radu prevence a ochrany obyvatelstva
na e-mailu orpoopz@gmail.com.

5) Termíny soutěže
a)
b)
c)
d)
e)

Začátek soutěže: 1. 1. 2019
Ukončení soutěže: absolvováním orientačního běhu v Jinočanech
Vyhodnocení: do 31. 8. 2019
Realizace hlavní ceny: 14. září 2019
Oficiální předávání dalších cen: termín bude upřesněn (podzim 2019)

6) Důležitá poznámka
Vyhlašovatel soutěže OSH Praha -západ si vyhrazuje právo ponechat si soutěžní práce, použít je při
preventivně výchovné činnosti, propagaci OSH Praha - západ nebo požární ochrany. Vyhlašovatel je
také oprávněn užít bezplatně soutěžní práce k vydání publikací s tím, že účastníci soutěže
přihlášením své soutěžní práce do soutěže s tímto způsobem bezplatného užití soutěžní
práce vyslovují ve smyslu příslušných ustanovení autorského zákona svůj souhlas.
Vyhlašovatel není povinen výše uvedeným způsobem dílo užít a je oprávněn zčásti nebo zcela toto
oprávnění poskytnout třetí osobě. Vyhlašovatel si dále vyhrazuje právo změnit propozice této
soutěže.

V Praze dne 30. ledna 2019

František Král
vedoucí OORPOO

kpt. Mgr. Barbora Pálková
garant soutěže
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Josef Myslín
starosta OSH Praha – západ

