MĚSTYS DOLNÍ ČERMNÁ
VE SPOLUPRÁCI S MÍSTNÍMI SPOLKY POŘÁDÁ

MEZINÁRODNÍ KULTURNĚ SPORTOVNÍ SETKÁNÍ

DEN
SE SOUSEDY
3. ročník

13.8.2022 AZAS DOLNÍ ČERMNÁ

PROGRAM
Dopolední program:

8,30 hod.

prezence sportovních soutěží (malá kopaná, beach volejbal, stolní
tenis, šachy, požární sport, železný hasič)

9,00 hod.

začátek sportovních soutěží

Odpolední program:
divadlo KUFR - pohádka pro děti, workshop žonglování, skákací hrad a soutěže pro
děti
taneční vystoupení DC Dance, Dolče baby, folklorní soubor Jitřenka
hudební vystoupení Brass Company, Drumzilla
ukázku z práce Policie ČR, HZS Pardubického kraje - záchrana z vody.

Večerní program:
17,30 – 18,00 hod. Martin Matějíček - trialová show
18,45 - 19,15 hod. Lukáš Pavlásek – Stand up comedy
19,15 - 19,45 hod. slavnostní vyhlášení výsledků
20,00 - 21,15 hod. Queenmania
21,15 - 21,45 hod. Balestra - ohňová show
22,00 - 23,00 hod. kapela Wohnout
23,40 - 02,30 hod. Quiz – rocková kapela

Změna programu vyhrazen

FOTOGRAFIE Z PŘIPRAVOVANÉHO PROGRAMU

a další…..

DOLNÍ ČERMNÁ
Dolní Čermná se nachází v podhůří Orlických hor (v Podorlické pahorkatině) v okrese
Ústí nad Orlicí. Její katastr o rozloze 1499 ha (15 km²) se rozprostírá ve výšce od 398
do 528 metrů nad mořem s nejvyšším kopcem Červený Vrch. Celkový počet obyvatel je
1320.
Dolní Čermná nabízí kompletní občanskou vybavenost. Středem obce je náměstí se
základní devítiletou školou Vincence Junka, dále úřad Městyse, pošta, ordinace
praktických lékařů, lékárna, restaurace a obchody.
Historickou dominantou je kostel sv. Jiří, postavený v 16. století a nedaleký rybník o
rozloze 16 ha vybudovaný v polovině 17.století.
V Dolní Čermné je každoročně pořádána řada kulturních a sportovních akcí. Jednou z
nejvýznamnější je mezinárodní folklorní festival Čermenské slavnosti. Tento festival byl
zařazen do programu Tvář pardubického kraje a v letošním roce oslaví již 33. výročí.
Více informací o našem městysi najdete na http://www.dolni-cermna.cz/.

AREÁL ZDRAVÍ A SPORTU
Areál zdraví a sportu leží na okraji Městyse Dolní Čermná. Svým umístěním nabízí
trávení volného času v přírodě a zároveň možnost využití občanské vybavenosti
městyse.
Areál nabízí kvalitní zázemí pro sportovní soustředění, firemní, sportovní a kulturní
akce, adaptační a cyklistické kurzy, rodinné dovolené a oslavy.
Areál je výborné výchozí místo pro vyjížďky do blízkého okolí a návštěvu zajímavých
turistických míst.

Více informací o Areálu zdraví a sportu najdete na www.azas.cz

ORGANIZAČNÍ VÝBOR
ředitelka akce

Kateřina Veselá

605 475 695

zástupce

Ivana Hamplová

604 305 078

ředitel turnaje malé kopané

Jan Hampl

733 797 260

velitel soutěže v požárním útoku

Milan Pirkl

731 784 670

ředitel turnaje v beach volejbale

Martin Vyhnálek

602 131 252

ředitel turnaje ve stolním tenise

Miloš Marek

603 528 139

ředitel turnaje v šachu

Pavel Žídek

605 190 088

velitel soutěže želený hasič

Jan Svoboda

732 937 762

emailový kontakt

densesousedy@seznam.cz

VŠEOBECNÉ INFORMACE
-

níže uvedených sportovních soutěží se mohou zúčastnit pouze družstva
z členských obcí Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko a
delegace partnerských obcí městyse.

-

turnaje v malé kopané a beach volejbalu mohou být obsazeny pouze jedním týmem
z každé zúčastněné obce. Soutěž v požárním sportu může každá obec obsadit
jedním týmem v každé kategorii. Turnaje ve stolním tenisu se mohou zúčastnit za
každou obec max. 4 osoby, turnaje v šachu max. 2 osoby za každou obec a
soutěže TFA 3 osoby za každou obec.

-

startovné na turnaj ve stolním tenise, turnaj v šachu a TFA činí 150 Kč/jednotlivce.
Startovné na beach volejbal 750 Kč/družstvo (max. 5 hráčů), malou kopanou 1200
Kč/ družstvo (max. 8 hráčů). Startovné za družstvo v požárním sportu je 1200 Kč
(max. 7 soutěžících + velitel družstva).

-

v ceně startovného má každý účastník kromě účasti v turnaji vstupenku na večerní
program v hodnotě 350 Kč, pití na sportovišti a věcné ceny pro první tři místa
v každé kategorii

-

pravidla jednotlivých soutěží mohou být upravena v závislosti na množství
přihlášených týmů, jednotlivců.

-

z důvodu velkého počtu zúčastněných obcí a celkové náročnosti přípravy akce
žádáme o vyplnění závazné přihlášky s uvedením jednotlivých sportů, kterých se
daná obec zúčastní. Vyplněnou závaznou přihlášku prosím zašlete na email:
densesousedy@seznam.cz a to nejpozději do 11.7.2022 spolu se zaplaceným
startovným.

-

Platba startovného na účet: 1321618359/0800, specifický symbol: 0254, variabilní
symbol: 33991308, poznámka: název obce a sport

-

přihlášky se jmény soutěžících předají soutěžící, resp. soutěžní družstva při
prezenci jednotlivých soutěží v den konání akce.

-

na každém sportovišti bude k dispozici pití. Možnost občerstvení, teplé a studené
kuchyně bude v prostorách areálu a v restauraci Kemp.

-

sportovní soutěže budou probíhat v areálu i na sportovištích mimo areál – max. 5
min od areálu (šachy, stolní tenis) souběžně po celé dopoledne. Doporučujeme
proto jednotlivcům účast pouze v jednom zvoleném sportu.

-

účast ve sportovních soutěžích je na vlastní nebezpečí

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DEN SE SOUSEDY
do 11.7.2022 zaslat na email densesousedy@seznam.cz
KONTAKTNÍ OSOBA
(obecní úřad, starosta)

OBEC

Sport
Malá kopaná
Požární útok

Beach volejbal
Stolní tenis
Šachy
TFA (železný hasič)

Zúčastní se

Kontaktní osoba
(jméno a telefonní kontakt)

ANO - NE *
Počet družstev
ANO - NE *
Počet družstev
Ženy I
Muži I
Ženy II
Muži II
ANO - NE *
Počet družstev
ANO - NE *
Počet hráčů
ANO - NE *
Počet hráčů
Počet náhradníků
ANO - NE *
Počet osob

* nehodící se škrtněte
V …............................................... dne …....................

Podpis …....................................

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
Ředitel fotbalového turnaje: Jan Hampl

733797260

Čas a místo prezentace:
8,30 - 8,45 hod. - Grilovací centrum Azaska (vedle fotbalového hřiště)
Přihlášky:
Při prezenci odevzdá mužstvo vyplněnou přihlášku do fotbalového turnaje. Další
dopisování hráčů během turnaje je nepřípustné. Neoprávněný start hráče v utkání
znamená kontumaci výsledků. Bez odevzdané přihlášky a uvedení vedoucího mužstva
nebude mužstvu povolen start v turnaji
Začátek turnaje:
9,00 hod.
Hrací doba:
2 x 10 minut, přestávka mezi poločasy minimálně 5 min.
Systém turnaje:
Turnaj se odehraje ve dvou skupinách, systémem každý s každým. Dle pořadí v
základních skupinách se mužstva utkají o konečné umístění, tedy vítězové skupin o
první a druhé místo, atd. Každá obec může postavit pouze jedno mužstvo.
Hodnocení:
vítězství 3 body
remíza 1 bod
porážka 0 bodů
vítězství v penaltovém rozstřelu 1 pomocný bod
O pořadí rozhoduje:
1. počet bodů
2. vzájemná utkání
3. rozdíl vstřelených a obdržených branek
4. vyšší počet vstřelených branek
5. pomocné body z penaltového rozstřelu
6. los
Pravidla:
- turnaj se odehraje na dvou travnatých hřištích pro malou kopanou
- počet hráčů 4+1, za jeden tým může nastoupit max. 8 hráčů
- střídání proběhne hokejovým způsobem
- branka platí z celé hrací plochy (nelze dosáhnout přímo z autu)
- brankař rozehrává míč rukou nebo nohou, rukou může hrát pouze ve vyznačeném
území
- auty, rohy a kopy se rozehrávají nohou, vzdálenost protihráče při zahrávání kopu je
5 metrů
- rozhodčí trestá přestupky trestným kopem, případně žlutou kartou, po dvou žlutých
kartách následuje červená karta, po které je hráč vyloučen do konce utkání,
mužstvo dohrává v oslabení, červená karta může být udělena bez předchozího
napomenutí žlutou kartou vyloučený hráč může v dalším utkání nastoupit
- při faulu nebo hře rukou v pokutovém území se kope pokutový kop

-

-

ke hře nesmí být použity kopačky s kolíky, hráči musí mít chrániče holení
po každém utkání bude následovat zahrávání pokutových kopů, každý tým bude
zahrávat po 3 pokutových kopech, v případě nerozhodného výsledku bude každý
tým zahrávat po jednom pokutovém kopu do rozhodnutí, za vítězství v penaltovém
rozstřelu obdrží vítězné mužstvo 1 pomocný bod
v zápasech o umístění se v případě nerozhodného výsledku prodlužuje o 5 minut,
o vítězi utkání rozhodne „zlatý gól“, v případě nerozhodného výsledku i po
prodloužení rozhodnou o vítězi pokutové kopy dle pravidla č. 10.

Upozornění:
Z důvodu časové náročnosti fotbalového turnaje musí každý tým nastoupit nejdéle do 5
minut od oficiálního začátku utkání. V případě, že tak neučiní, může dojít ke kontumaci
výsledku 5:0. O kontumaci rozhoduje rozhodčí utkání.
Za zdravotní stav hráčů odpovídá vedoucí mužstva, tento musí být uveden v přihlášce.
Podrobnější pravidla budou k dispozici na vývěsní tabuli vedle kiosku u hřiště.
Hrací doby a systém turnaje mohou být upraveny dle konečného počtu přihlášených
mužstev.

PŘIHLÁŠKA DO FOTBALOVÉHO TURNAJE
13.8.2022 AZAS Dolní Čermná
Mužstvo:
Soupiska mužstva
Příjmení a jméno:

Datum narození

Podpis

Podepsaný účastník svým podpisem stvrzuje, že splňuje zdravotní způsobilost pro účast
v turnaji. Účast v soutěži je na vlastní nebezpečí.
V
Vedoucí mužstva:

dne
Příjmení a jméno:

Tuto přihlášku odevzdá mužstvo při prezenci.

Podpis:

SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU
Velitel soutěže:

Milan Pirkl

731 784 670

Čas a místo prezentace:
8,15 – 8,45 hod – vedle podia
Přihlášky:
Vyplněnou přihlášku s razítkem přihlašovatele a podpisem odevzdá velitel družstva před
začátkem soutěže u prezence.
Bez vyplněné a odevzdané přihlášky nemůže být družstvo do soutěže přijato.
Začátek soutěže:

9,15 hod

Místo konání:

Areál zdraví a sportu Dolní Čermná – za podiem

Štáb soutěže:
velitel soutěže
hlavní rozhodčí
technická četa
sbor rozhodčích

Milan Pirkl
Václav Mikula
SDH Dolní Čermná
SDH Dolní Čermná

Soutěžní kategorie:
Muži I., Ženy I. - věk min. 15 let, dále neomezen
Muži II. - věk min. 35 let, všichni členové družstva
Ženy II. - věk min. 30 let, všichni členové družstva
Výstroj:
Pracovní stejnokroj nebo sportovní oděv, kožený opasek a přilba schváleného typu,
pracovní nebo sportovní obuv, tričko s dlouhým nebo krátkým rukávem, kalhoty zcela
zakrývající stehna a lýtka.

Pravidla:
- požární útok dle směrnice hasičských soutěží s platnými úpravami
- použit přetlakový ventil, muži 3 B, ženy 2 B.
- nástřikové terče.
- měřeno elektronickou časomírou.
- materiál vlastní nebo dodá pořadatel. Pořadatel dodá požární stříkačku.
- stroj bude nastartován před startem družstva.
- každé družstvo má k provedení 1 pokus.
- družstvo je tvořeno 7 členy + velitel družstva

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE V POŽÁRNÍM SPORTU
13.8.2022 AZAS Dolní Čermná
Jednotka PO, organizace
družstvo
Příjmení a jméno:

Datum narození

Podpis

Podepsaný účastník svým podpisem stvrzuje, že splňuje zdravotní způsobilost pro účast
v turnaji. Účast v soutěži je na vlastní nebezpečí.
V
Vedoucí družstva:

dne
Příjmení a jméno:

Tuto přihlášku odevzdá družstvo při prezenci.

Podpis:

BEACH VOLEJBAL
Ředitel volejbalového turnaje:

Martin Vyhnálek

602 131 252

Čas a místo prezentace:
8,30 – 8,45 hod - kurt pro beach volejbal
Přihlášky:
Při prezentaci odevzdá družstvo vyplněnou přihlášku.
Bez vyplněné a odevzdané přihlášky nemůže být družstvo do soutěže přijato.
Začátek turnaje:
9,00 hod.

Pravidla:
 turnaj hrajeme dle upravených pravidel beach volejbalu
 počet hráčů v poli: 3 (2 + min 1 dívka), max. počet hráčů v týmu: 5
 hráči se střídají na podání dle pořadí postupu ve směru hodinových ručiček
 za každou obec může startovat pouze jedno družstvo
 hráči budou podle počtu přihlášených družstev rozděleni do dvou skupin.
 Vítězové skupin se utkají o první místo. Druzí o 3 a 4 místo. Další podle
časových možností.





hraje se na dva sety do 21, s rozdílem min 2 bodů (21:19, 22:20, apod.)
vítězné družstvo získává 3 body.
v případě nerozhodného výsledku (1:1) získává každé družstvo po 1 bodu.
Pro konečné pořadí družstva ve skupině se v případě shodného počtu bodů
započítají uhrané míče, případně vzájemný zápas.







podání probíhá odbitím jedné ruky
přijímání prvního míče není možné „prsty“
blok se počítá jako první odbití (max 3 v jedné výměně)
je zakázáno odbití míče přes síť „prsty“
je zakázáno dotknout se jakékoliv části sítě nebo antének (vyjma vlasů)

Herní systém turnaje může být upraven dle konečného počtu přihlášených družstev.

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE V BEACH VOLEJBALU
13.8.2022 AZAS Dolní Čermná
Družstvo:
Soupiska družstva
Příjmení a jméno:

Datum narození

Podpis

Podepsaný účastník svým podpisem stvrzuje, že splňuje zdravotní způsobilost pro účast
v turnaji. Účast v soutěži je na vlastní nebezpečí.
V

dne

Tuto přihlášku odevzdá družstvo při prezenci.

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Ředitel turnaje ve stolním tenise:

Miloš Marek

603 528 139

Čas a místo prezentace:
8,30 – 8,45 - tělocvična ZŠ
Začátek turnaje:
9,00 hod
Pravidla:
-

turnaj proběhne dle soutěžních řádů Evropského stolního tenisu na 2 vítězné sety
turnaj je určen pro neregistrované hráče
každá obec může do turnaje nasadit max. 4 soutěžící (bez omezení pohlaví)

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE VE STOLNÍM TENISE
13.8.2022 AZAS Dolní Čermná
Družstvo:
Soupiska družstva
Příjmení a jméno:

Datum narození

Podpis

Podepsaný účastník svým podpisem stvrzuje, že splňuje zdravotní způsobilost pro účast
v turnaji. Účast v soutěži je na vlastní nebezpečí.
V

dne

Tuto přihlášku odevzdá družstvo při prezenci.

TURNAJ V ŠACHU
Ředitel turnaje v šachu:

Pavel Žídek

605 190 088

Čas a místo prezentace:
8,30 – 8,45 - hasičská zbrojnice č.2
Začátek turnaje:
9,00 hod
Pravidla:
-

dle platných pravidel šachu
švýcarský systém 7 kol
2x 15 min. bez bonifikace
každá obec může do soutěže přihlásit max. 2 soutěžící (bez omezení pohlaví)
v případě nenaplnění kapacity turnaje budou hráči doplněny z řad náhradníků –
prosíme o uvedení v souhrnné přihlášce

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE V ŠACHU
13.8.2022 AZAS Dolní Čermná
Družstvo:
Soupiska družstva
Příjmení a jméno:

Datum narození

Podpis

Podepsaný účastník svým podpisem stvrzuje, že splňuje zdravotní způsobilost pro účast
v turnaji. Účast v soutěži je na vlastní nebezpečí.
V

dne

Tuto přihlášku odevzdá družstvo při prezentaci

TFA - „ŽELEZNÝ HASIČ“
Místo a čas prezence:

8,30 – 8,45 hod - před podiem

Začátek soutěže:

9,00 hod.

Místo konání:

dráha bude postavena před podiem

Štáb soutěže:
velitel soutěže

Jan Svoboda

Soutěžní kategorie:
Muži I. - do 35 let, Muži II. - nad 35 let, ženy – věk neomezen, všechny kategorie min. 15 let.
Provedení soutěže:
Cílem jednotlivce je splnit všechny za sebou jdoucí disciplíny předepsaným způsobem, v
předepsaném pořadí a co nejrychleji. Soutěžící smí využít svého vodiče, ten mu však nesmí
fyzicky napomáhat. Pořadí disciplín může pořadatel upravit.
Výstroj soutěžících:
* triko s krátkými nebo dlouhými rukávy
* zásahový oblek pro hasiče (třívrstvý), ženy – pracovní stejnokroj PS II
* přilba pro hasiče, ženy – přilba schváleného typu pro požární sport
* pracovní rukavice
* jakákoliv obuv – nesmí se použít tretry a kopačky
* pracovní polohovací pás s karabinou
* izolační dýchací přístroj – jen jako zátěž (dodá pořadatel), ženy – bez přístroje
Disciplíny - muži
disciplína č. 1 „Běh s požárními hadicemi“
Od startovní čáry závodník běží k hydrantu, kde na výstupy připojí dvě hadicová vedení (každé
je tvořeno dvěma spojenými hadicemi B 75 mm a proudnicí B). Následně obě vedení jakýmkoliv
způsobem, ale bez rozpojení, rozvine tak, aby bylo možné položit obě proudnice na značky
umístěné ve stanovené vzdálenosti.
Disciplína č. 2 „Hammer Box“
Uchopí obouruční kladivo a provede 60 úderů do jeho konstrukce (střídavě nahoru a dolů), poté
odloží kladivo na zem.
Disciplína č. 3 „okno“
Průlezem překoná okno, které je používané při požární štafetě. Je zakázáno proskakovat nebo
dělat za oknem kotoul.
Disciplína č. 4 „Figurína“
Ležící figurínu uchopí obouruč zezadu pod pažemi (Raitekův úchop) a přemístí koridorem do
stanovené vzdálenosti (30 m), kde ji položí na vyznačené místo.
Disciplína č. 5 „Barely“
Uchopí dva barely (2x20 kg), které přenese k otáčce a zpět a položí na určené místo (40 m).

Disciplína č. 6 „Překulení velké pneu“
Položenou velkou pneumatiku převrátí 3x kolem své osy.
Disciplína č. 7 „Auto pneu“
Projde skrz ležící automobilové pneumatiky, kdy do každé musí jednou nohou šlápnout.
Disciplína č. 8 „Motání hadic“
Závodní přibíhá ke dvěma hadicím, rozvinutou hadici B smotá na koncovku a odkládá do boxu,
ze kterého nesmí přečnívat. Přeloženou hadici B smotá v ruce. Se smotanou a nerozpadající se
hadicí závodník dobíhá do cíle, kde se stopne časomíra.
Disciplíny - ženy
disciplína č. 1 „Běh s požárními hadicemi“
Od startovní čáry závodník běží k hydrantu, kde na výstupy připojí dvě hadicová vedení (každé
je tvořeno dvěma spojenými hadicemi B 75 mm a proudnicí B). Následně obě vedení jakýmkoliv
způsobem, ale bez rozpojení, rozvine tak, aby bylo možné položit obě proudnice na značky
umístěné ve stanovené vzdálenosti.
Disciplína č. 2 „Hammer Box“
Uchopí obouruční kladivo a provede 20 úderů do jeho konstrukce (střídavě nahoru a dolů), poté
odloží kladivo na zem.
Disciplína č. 3 „bariéra“
Překoná 0,8 m vysokou bariéru, následně podleze 0,8 m vysokou laťku, kterou nesmí shodit.
Disciplína č. 4 „Figurína“
Ležící figurínu uchopí obouruč zezadu pod pažemi (Raitekův úchop) a přemístí koridorem do
stanovené vzdálenosti (5 m), kde ji položí na vyznačené místo.
Disciplína č. 5 „Barely“
Uchopí dva barely (2x10 kg), které přenese k otáčce a zpět a položí na určené místo (40 m).
Disciplína č. 6 „Překulení malé pneu“
Položenou malou pneumatiku převrátí 3x kolem své osy.
Disciplína č. 7 „Auto pneu“
Projde skrz ležící automobilové pneumatiky, kdy do každé musí jednou nohou šlápnout.
Disciplína č. 8 „Motání hadic“
Závodní přibíhá ke dvěma hadicím, rozvinutou hadici B smotá na koncovku a odkládá do boxu,
ze kterého nesmí přečnívat. Přeloženou hadici C smotá v ruce. Se smotanou a nerozpadající se
hadicí závodník dobíhá do cíle, kde se stopne časomíra.

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE ŽELEZNÝ HASIČ
13.8.2022 AZAS Dolní Čermná
Jednotka PO, organizace
družstvo
Příjmení a jméno:

Datum narození

Podpis

Podepsaný účastník svým podpisem stvrzuje, že splňuje zdravotní způsobilost pro účast
v turnaji. Účast v soutěži je na vlastní nebezpečí.
V

dne

SPORTOVIŠTĚ MIMO AREÁL ZDRAVÍ
Tělocvična - turnaj ve stolním tenise – 5 min chůze od areálu
Hasičská zbrojnice č.2 – turnaj v šachu – 5 min chůze od areálu

tělocvična ZŠ
hasičská
zbrojnice

AREÁL ZDRAVÍ A SPORTU DOLNÍ ČERMNÁ
Areál zdraví a sportu

kulturní program

kulturní program, občerstvení

restaurace Kemp

ubytování chatky

ubytování ubytovna

fotbalové hřiště

beach volejbal

