Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Okresní sdružení hasičů Zlín

Organizační zabezpečení Okresního kola
hry Plamen 2018/2019

Místo konání: stadion Jiskra Otrokovice
Datum konání: 17. – 18. května 2019
Soutěž se koná za každého počasí!
Podmínky účasti:
 Okresního kola hry Plamen se mohou zúčastnit kolektivy mladých hasičů s max.
počtem 10 dětí, 1 vedoucí a 1 řidič
 Jednotlivci
 Věk soutěžících musí odpovídat směrnicím hry Plamen
 Soutěžící musí mít platný členský průkaz s fotografií
 Soutěžící, který ke dni soutěže dosáhli 15 let, musí mít s sebou občanský průkaz
nebo cestovní pas
 Odeslaná přihláška do soutěže družstev a jednotlivců do 13.5.2019 14:00 hodin
 https://prihlasky.dh.cz/default/index/deti
 Každé družstvo zajistí jednoho aktivního člena technické čety, kterého přihlásí
v uvedené přihlášce do 13.5.2019 14:00 hodin.
https://forms.gle/6FuD8SXsevjzatCK9
V opačném případě zaplatí poplatek 300,-Kč.
Kategorie:
 Soutěž družstev –
o Starší žáci
o Mladší žáci
 Soutěž jednotlivců –
o Chlapci mladší, chlapci starší
o Dívky mladší, dívky starší
Prezence:
 Bude provedena při příjezdu, vedoucí kolektivu předloží členské průkazy a případně
identifikační doklady (občanský průkaz, cestovní pas). Pokud budou změny oproti
přihlášce č.1, pak i přihlášku č. 2
 Kroniku kolektivu (s označením jednotlivých okruhů CČ, příloha č.1)
Startovní pořadí:
 Bude podle startovního pořadí podzimního kola, ostatní podle zaslaných přihlášek
Strava:
 Pro přihlášené kolektivy bude zajištěna v prostoru konání soutěže.

Vybavení účastníků:
 Oděv a obuv sportovního typu dle směrnic hry Plamen
Hodnocení:
 Dle směrnic hry Plamen
 V rámci hry Plamen bude hodnocena celoroční činnost kolektivů MH
Soutěžní disciplíny:
 Požární útok – nádrž, základna, přetlakový ventil s odtokovou hadicí a časomíru
zajistí pořadatel, ostatní materiál vlastní. Je možno použít vlastní nástavec na sací
hrdlo stroje (pro savice s „O“ kroužky). Proudnice vlastní. Přípravu základny u
kategorie mladších žáků mohou provádět dva vedoucí.
Každé družstvo má dva pokusy. Doba přípravy pokusu je stanovena na 4 minuty pro
obě kategorie.
 Štafeta CTIF – překážky, PHP s podložkou a hadici na přenášení s nosičem a
podložkou pro odložení zajistí pořadatel, ostatní materiál vlastní (hadice 15m je
možné zapůjčit od pořadatele).
Každé družstvo má dva pokusy, dráha bude rozměřena na oválu ve dvou drahách.
Doba přípravy pokusu je stanovena na 4 minuty pro obě kategorie.
 Štafeta 4 x 60m – překážky a PHP s podložkou zajistí pořadatel, ostatní materiál
vlastní. Každé družstvo má možnost postavit dvě štafety. Dráha bude rozměřena na
oválu ve dvou drahách. Doba přípravy pokusu je stanovena na 4 minuty pro obě
kategorie.
 Štafeta požárních dvojic – hydrantový nástavec s přechodem a metu zajistí
pořadatel, ostatní materiál vlastní. Je možno použít vlastní přechod B/C. Doba
přípravy pokusu je stanovena na 2 minuty pro obě kategorie. Disciplína bude měřena
elektronickou časomírou.
 Běh na 60m s překážkami jednotlivců – překážky zajistí pořadatel, ostatní materiál
vlastní. Každý soutěžící má dva pokusy.
Časový harmonogram soutěže:
17.5.2019
do 16:00
příjezd a prezence jednotlivců
16:30
zahájení disciplíny - běh na 60m s překážkami
18.5.2019
do 7:15
příjezd kolektivů
7:00 – 8:00 prezence
8:15
nástup a slavnostní zahájení
8:45
zahájení soutěžních disciplín
Štáb soutěže:
Velitel soutěže:
Náčelník štábu:
Hlavní rozhodčí:

Vlastimil Nevařil
Miroslav Šípek

Veškeré dotazy k provedení, hodnocení nebo organizaci soutěže zodpoví Vlastimil Nevařil
na tel. 722 530 073, případně el.poštou: e-mail oorm@oshzlin.cz
.
Upozornění!!!
Z jednání OORM Zlín dne 26.10.2005
Vyhlášení výsledků soutěží pořádaných OSH Zlín.
Vyhlášení výsledků se musí zúčastnit min. 5 členů soutěžního družstva.
Pokud by soutěžní družstvo tuto podmínku nesplnilo, ztrácí nárok na získání jakýchkoliv
dotací od OSH.

Vlastimil Nevařil v.r.
vedoucí OORM Zlín

Příloha č.1
Tabulka pro plnění celoroční činnosti:
Téma
Okruh I.

Okruh II.

Okruh III.

Okruh IV.

Č.stránky

.

