Floriánek CUP 2018 celoroční liga mladých hasičů okresu Nový Jičín
1. Kalendář soutěží:
28. 4. 2018 Lubina,
13. 5. 2018 Fulnek,
20. 5. 2018 Tísek,
2. 6. 2018 Výškovice,
23. 6. 2018 Frenštát pod Radhoštěm,
8. 9. 2018 Lubojaty,
15. 9. 2018 Mniší,
22. 9. 2018 Bílovec.
Soutěž SDH nebude zařazena do kalendáře následujícího ročníku FC2019, pokud přihlášené
soutěžní družstvo příslušného SDH neabsolvuje min. 5 soutěží v rámci FC2018.
2. Přihlášení družstev do FC2018:
Přihlášení družstev do FC2018 je nutné provést doručením přihlášky (formulář
v příloze) na OSH Nový Jičín. Přihláška musí být potvrzena razítkem SDH a podpisem
starosty SDH. Termín pro doručení přihlášek na OSH Nový Jičín je 8. 4. 2018. Po tomto
termínu nelze provést dodatečné přihlášení do FC2018. Přihlášky lze doručit na OSH
Nový Jičín osobně, poštovním doručením nebo naskenovanou kopií na email
osh.novyjicin@c-mail.cz (musí rovněž obsahovat razítko a podpis starosty SDH).
V přihlášce budou uvedeny pouze děti z jiných SDH, které za přihlášené družstvo
budou v FC2018 celoročně cvičit (tzn. za žádné jiné, s výjimkou zapůjčení v jednotlivých
soutěžích dle platných pravidel). Tyto děti budou uvedeny v seznamu přestupů pro FC2018.
Za přihlášené družstvo dále automaticky může cvičit jakýkoliv mladý hasič uvedený
v evidenci příslušného SDH na OSH Nový Jičín.
V průběhu FC2018 lze učinit ze strany zúčastněných družstev změny v seznamu
přestupů v období 1. 7. 2018 – 31. 8. 2018 a tyto změny jsou SDH povinny oznámit emailem
do 31. 8. 2018 na pavel.h.polasek@seznam.cz a osh.novyjicin@c-mail.cz .
Pavel Polášek zašle před zahájením soutěžního ročníku a v případě změn do 3. 9. 2018
na kontaktní osoby uvedené v bodě 8 a SDH pořádající soutěž v rámci FC 2018 seznam
přestupů.
3. Pravidla:
Soutěže budou pořádány dle platné směrnice hry Plamen pro činnost kolektivů
mladých hasičů s následujícími výjimkami:
- chybí-li soutěžnímu družstvu jeden závodník, může být zapůjčen od jiného SDH, tento ale
nesmí během jedné soutěže závodit za více než 2 družstva,
- v průběhu soutěže je u téhož SDH povolen start libovolného počtu mladších současně
v kategorii starší,
- každý soutěžící může v rámci jedné soutěže startovat pouze za dvě družstva (např. za mladší
a starší svého SDH nebo 1x za své SDH + 1x za cizí SDH). Porušení tohoto pravidla bude
trestáno vyloučením všech družstev, za které závodník startoval, ze soutěže.

V soutěžích FC 2018 (tzn. od 28. 4. 2018 do 22. 9. 2018) mohou startovat v kategorii
mladší mladí hasiči narozeni 2007 a později a v kategorii starší ročníky 2003 a výše.
Pořadatelům soutěže a rozhodčím disciplín se doporučuje provádět namátkovou
kontrolu členských průkazů SDH. Neprokázání věku soutěžícího a jeho členství v SH ČMS ze
strany vedoucího družstva bude mít za následek vyloučení družstva ze soutěže.
Při potvrzení neoprávněného startu soutěžícího (věk, SDH) nebude družstvo v rámci
soutěže hodnoceno a obdrží do celkového hodnocení počet bodů rovnající se počtu účastníků
v dané kategorii FC2018. Při opakovaném zjištění má toto za následek vyloučení SDH
z FC2018 bez jakékoliv náhrady – startovné propadá ve prospěch ostatních účastníků.
Vyloučení může ORM OSH Nový Jičín provést i dodatečně, na základě v soutěži pořízené
dokumentace, a toto se promítne do výsledků FC2018.
Protest týkající se výkladu pravidel FC2018 bude během soutěže podáván hlavnímu
rozhodčímu a bude rozhodnut většinou hlasů všech přítomných členů Odborné rady mládeže
OSH Nový Jičín.
4. Vedení agendy:
FC2018 (průběžné výsledky) – Pavel Polášek SDH Lubina.
5. Startovné:
900,- Kč za každé přihlášené družstvo
(výběr na první soutěži nebo v kanceláři OSH Nový Jičín v termínu do 6. 5. 2018).
Nezaplacení startovného v termínu má za následek vyloučení z FC2018.
Vyúčtování bude provedeno přes OSH Nový Jičín (startovné, nákupy medailí, pohárů a
diplomů).
6. Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží na 1 rok putovní poháry Sv. Floriána. Každé
družstvo obdrží diplom, pohár, dřevěnou plaketu a 10 medailí za umístění v FC2018 (další
medaile bude možno objednat dodatečně).
7. Hodnocení v FC2018:
V jednotlivých soutěžích získávají družstva body za umístění (1. místo = 1 bod, 2.
místo = 2 body …, za neúčast body = počtu přihlášených družstev v kategorii) a tyto se
postupně sčítají. Na závěr se všem účastníkům odečte 1 nejhorší umístění ze závodů FC2018.
Klíč pro celkové hodnocení:
- menší součet bodů za jednotlivá umístění,
- větší počet lepších umístění,
- nejlepší čas v PÚ.
8. Kontaktní osoby
Každý SDH uvede v přihlášce družstva kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefon,
email) na starostu SDH a na jednu kontaktní osobu. Na tyto kontakty budou zasílány průběžné
výsledky a další důležité informace o průběhu FC2018.
9. Ostatní ujednání:

- Povinností organizátora soutěže, která je zařazena do FC2018, je odeslání pozvánky na
soutěž v dostatečném časovém předstihu (14 dnů před soutěží) na emailové kontakty všech
přihlášených družstev.
- Povinností organizátora soutěže, která je zařazena do FC2018, je odeslání výsledků soutěže
ve formátu excel, včetně dosažených časů emailem na pavel.h.polasek@seznam.cz a
osh.novyjicin@c-mail.cz nejpozději následující den po uskutečnění soutěže. Nesplnění této
povinnosti bude mít za následek, že do příštího ročníku FC2019 nebude zařazena soutěž
daného SDH.
- ORM OSH Nový Jičín bude delegovat kvalifikované rozhodčí na pozice rozhodčích
disciplín (jeden z nich bude zároveň plnit roli hlavního rozhodčího). O případné náhradní
nominaci v místě konání soutěže (např. nedostavení se rozhodčího pro nemoc aj.) se rozhodne
stejně jako při protestu týkajícího se průběhu FC2018 - bude rozhodnuta většinou hlasů všech
přítomných členů Odborné rady mládeže OSH Nový Jičín.
Jména rozhodčích disciplín delegovaných na soutěž ORM OSH Nový Jičín a požadovaný
počet úsekových rozhodčích (tyto zajisti pořádající SDH) budou oznámeny v časovém
předstihu pořádajícímu SDH na kontaktní emaily uvedené na přihláškách.
- Delegování dostatečného počtu úsekových rozhodčích znalých pravidla celostátní hry
Plamen provádí pořadatel soutěže.
- Při prezenci v rámci soutěže zařazené do FC2018 odevzdá vedoucí družstva organizátorovi
vyplněné startovní listiny.
- Při účasti více družstev téhož SDH v soutěži sdělí vedoucí družstva organizátorovi soutěže
jejich označení (A, B ..) ve startovní listině před zahájením plnění disciplín. Pokud je do
FC2018 přihlášeno v kategorii 1 družstvo, bude se započítávat výsledek družstva A.
- Doporučení organizátorům soutěží – postarat se o rychlý a hladký průběh soutěže tak, aby
nebyla překračována doba konání max. ½ den.
- Pořadatel soutěže zařazené do FC2018 zajistí věcné ceny (poháry aj.) pro 1 - 5 místo v obou
kategoriích a pro všechna zúčastněná družstva drobnou sladkost.
- Seznam soutěží a pravidla FC2018 budou vyvěšena na okresním webu a všichni účastníci ho
obdrží emailem před zahájením soutěžního ročníku.
- Členové družstev přihlášených do FC2018 dávají souhlas s využitím fotografických a jiných
obrazových záznamů, které byly pořízeny během soutěží FC2018, k dalším provozním
účelům SH ČMS.
V Novém Jičíně dne 14. 2. 2018

