U všech závodů REGISTRACE od 8:00 do 9:00 hodin u jednotlivých soutěží (mimo rybářských závodů)!
V rámci Setkání obcí s názvem Čermná (SOSNáČe) se uskuteční sedm soutěží: (1) RYBÁŘSKÉ ZÁVODY, (2) POŽÁRNÍ
ÚTOK, (3) MALÁ KOPANÁ, (4) FLORBAL, (5) KULEČNÍK, (6) VOLEJBAL, (7) NOHEJBAL.

(1) RYBÁŘSKÉ ZÁVODY










místo konání: Orbanská zátoka Malá Čermná;
registrace: od 07:45 do 08:15, jinak v průběhu celého závodu;
charakteristika závodu: rybník, stojatá voda;
přítomnost ryb: kapr, amur, štika, candát, úhoř, sumec, karas, tolstolobik a bílá ryba;
povolené způsoby lovu: plavaná, položená, feeder, 1 prut s jedním návazcem;
způsob hodnocení: 1 cm = 1 bod – do průkazu závodníka delegovaným rozhodčím;
vnadění – krmení: povoleno během závodu, neomezeně;
kategorie hodnocení: nejlepší tři Čermeňáci v lovu ryb, nejlepší jednotlivec ze zúčastněných obcí;
předběžná rezervace: zd.h@atlas.cz nebo Obecní úřad Čermná nad Orlicí.

(2) POŽÁRNÍ ÚTOK










místo konání: horní hřiště Malá Čermná;
pravidla: podle pravidel požárního sportu s následující úpravou - 2 hadice „B“ 75 mm a 4 hadice „C“ 52 mm
délka minimálně 19 m a 2 proudnice s průměrem výstřikové hubice 13 mm, dopravní a útočné vedení se může roztahovat;
soutěžní družstvo: 7 členů (možno i 6 členu) s vedoucím družstva;
ústroj: pracovní boty (ženy možno botasky, muži i sportovní obuv mimo kopaček a bot s hřeby), pracovní
stejnokroj musí překrývat kolena a lokte; přilbu a opasek dodá pořadatel;
provedení útoku: základna 2x2 m, uložení na základně libovolné, hadice „B“ se nesmí pověsit na stroj, stroj
bude natočen;
průběh soutěže: družstvo nastoupí na přípravnou čáru, kde se ustrojí (opasek, přilba), po ustrojení vedoucí
družstva dá povel na startovní čáru, která je vzdálena od základny 10 m; po nastoupení na startovní čáru dostane vedoucí družstva tajný úkol a začne se měřit čas; po splnění úkolu dá vedoucí povel vpřed – družstvo
plní úkol; v případě, že některý člen při plnění úkolu vedoucím překročí startovní čáru, tím se přeruší plnění
úkolu vedoucího a ten začíná plnění úkolu znovu od začátku bez přerušení měření času, v případě druhého
porušení je družstvo vyřazeno ze soutěže; čas se přestává měřit po sražení terčů útočnými proudy; nářadí
pro požární útok si připravuje každé družstvo samo;
trestné body: nenašroubovaný a nevyndaný sací koš z nádrže – 20 sekund; přešlap hranice stříkání – každý
přešlap 20 sekund;
diskvalifikace: nesplnění úkolu do 150 sekund, nechráněné lokty a kolena, nesportovní chování (odhození
přilby);

(3) MALÁ KOPANÁ




místo konání: dolní hřiště Malá Čermná;
účastníci: hráči registrovaní ve FAČR i neregistrovaní;
hřiště: hraje se na travnatém hřišti o rozměrech přibližně 40x20 m s elévovskými brankami podle pravidel futsalu;










hráči: 5+1, střídat je možno hokejovým způsobem;
další ustanovení: branka platí z celé hrací plochy; brankář rozehrává míč po celé hrací ploše rukou nebo
nohou; brankář může hrát rukou pouze ve vyznačeném brankovém území; auty a rohy se rozehrávají ze
země nohou; vzdálenost protihráče při zahrávání kopu jsou 3 m; rozhodčí trestá přestupky hodnocené
žlutou kartou vyloučením potrestaného hráče na 2 minuty (mužstvo hraje v oslabení); při přestupku
hodnoceném červenou kartou je hráč vyloučen do konce utkání (mužstvo dohraje oslabeno), v dalším
utkání může nastoupit; při faulu nebo hře rukou v brankovém území se kope penalta z vyznačeného místa; ke hře nesmí být použity kopačky s kolíky;
systém turnaje: turnaj se uskuteční na dvou hřištích; mužstva budou rozlosována do dvou skupin, v nichž
se utkají každý s každým (2x12 minut); z každé skupiny postoupí první dvě družstva do semifinále;
v semifinále se utkají křížem první s druhým (2x15 minut); vítězové se utkají o první místo, poražení o
třetí místo (2x15 minut); v případě nerozhodného výsledku rozhodnou pokutové kopy; pořadí na dalších
místech bude určeno podle výsledků v základních skupinách; systém a časy mohou být upraveny podle
počtu přihlášených družstev;
hodnocení: vítězství – 3 body, remíza – 1 bod;
o pořadí rozhoduje: počet bodů, vzájemný zápas, rozdíl vstřelených a obdržených branek, vyšší počet
vstřelených branek, penaltový rozstřel;
soupisky hráčů nutné odevzdat při registraci před začátkem turnaje.

(4) FLORBAL





místo konání: tělocvična TJ Čermná nad Orlicí;
hra na hřišti cca 18 m délky, na malé branky (cca 1x0,5 m), systém 3+0 (bez gólmanů) – všichni tři hráči
s hokejkou;
pravidla: klasická pravidla ČFbÚ uzpůsobené místním podmínkám (nebudou mantinely);
systém turnaje: podle přihlášených družstev – každý s každým (2x6 minut).

(5) KULEČNÍK




místo konání: Restaurace „U Krtka“ Velká Čermná;
účastníci: účastní se vždy dvojice – jeden z hráčů ve hře se 4 koulemi (počítají se i tzv. kopané), jeden z hráčů
ve volné hře na 3 koule; hráči se mohou v disciplínách střídat, ne však v průběhu utkání, každý však musí
v utkání do jedné z disciplín nastoupit;
způsob hry: hraje se na 3 stolech o rozměrech 210x105 cm systémem každý s každým na 15 náběhů do maximálního počtu karambolů: 150 (u hry na 4 koule) a 80 (u hry na 3 koule).

(6) VOLEJBAL






místo konání: antuková hřiště TJ Malá Čermná;
hráči: 6 členů družstva (může být i smíšené);
systém turnaje: každý s každým na dva vítězné sety;
pravidla: hraje se podle klasických pravidel volejbalu;
v případě rovnosti bodů rozhoduje o počet vyhraných setů, následně pak skóre.

(7) NOHEJBAL






místo konání: antuková hřiště TJ Malá Čermná;
hráči: 3 členové družstva (může být i smíšené družstvo);
systém turnaje: každý s každým na dva vítězné sety;
pravidla: hraje se podle klasických pravidel nohejbalu;
v případě rovnosti bodů rozhoduje o počet vyhraných setů, následně pak skóre.

sponzoři akce:

