SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Zlín

Organizační zabezpečení
Okresního kola hry Plamen 2021/2022
Organizátor soutěže :

OSH Zlín

Termín konání soutěže :

21.-22.5.2022

Místo konání :

Stadion Hulín, Hřiště Doubravy

Termín příjmu přihlášek :

do 15. května 2022 do 23:00 na adresu :
https://forms.gle/HBvoh6zuM9oBhttj9

Podmíny účasti:

Kategorie:

Prezence:

Okresního kola hry Plamen se mohou zúčastnit kolektivy mladých hasičů s
max. počtem 10 dětí, 1 vedoucí a 1 řidič
Věk soutěžících musí odpovídat směrnicím hry Plamen
Soutěžící musí mít členský průkaz s fotografií
Soutěžící, který ke dni soutěže dosáhli 15 let, musí mít s sebou občanský
průkaz nebo cestovní pas
Jména soutěžících musí být uvedena na evidenčním listu kolektivu mladých
hasičů a musí mít zaplacené členské příspěvky za rok 2022
Soutěž družstev:
Starší žáci
Mladší žáci
Bude provedena při příjezdu, vedoucí kolektivu předloží členské průkazy a
případně identifikační doklady (občanský průkaz, cestovní pas) Při prezenci
kolektiv odevzdá kroniku!

Startovní pořadí
Doprava kolektivů :
Zdravotní služba :
Strava pro soutěžící :

Bude podle startovního pořadí podzimního kola, ostatní podle příjezdu
na vlastní náklady SDH
zajistí pořadatel
bude nebude zajištěna, jen pitný režim

Soutěžní disciplíny :

provedení a hodnocení dle Směrnic hry Plamen.

Hřiště Doubravy 22.05.2022
1 Požární útok
- nádrž, základna, přetlakový ventil (nového typu) a odtokovou hadici, sklopné terče - zajistí
pořadatel
- ostatní materiál vlastní
2 Štafeta CTIF
- překážky, PHP, podložky, hadici s nosičem na přenášení zajistí pořadatel
- ostatní materiál vlastní

3 Štafeta 4x60 m
- překážky, PHP a podložky zajistí pořadatel,
- ostatní materiál vlastní
4 Štafeta požárních dvojic
- hydrantový nástavec a přechod B75/C52 zajistí pořadatel
- ostatní materiál vlastní
Pokus bude měřen elektronickou časomírou. Start bude proveden startovací pistolí. Cíl alespoň poslední soutěžící musí proběhnout bránou časomíry a protnout paprsek fotobuňky.
Vybavení kolektivů :
1
Kolektivy musí být vybaveny materiálem odpovídajícím Směrnici hry Plamen a požadavkům OZ
okresního kola.
2
Výstroj členů soutěžního družstva musí odpovídat Směrnici hry Plamen, v družstvu vždy
jednotná.
3
Kolektiv si přiveze kroniku, kterou odevzdá při prezenci (založit okruhy).
4
Členské průkazy SH ČMS všech členů družstva s fotografií a OP členů starších 15 let a u členů
mladších 15 let nebo pas.
Všeobecné podmínky a upozornění :
1
2

Za vybavení soutěžního kolektivu a zdravotní stav jednotlivých soutěžících odpovídá vedoucí
kolektivu.
Během soutěže bude prováděna namátková kontrola nářadí a soutěžících.

Časový rozvrh soutěže : (Hulín)
Příjezd kolektivů nejpozději :
Prezence :
Nástup a slavnostní zahájení
Zahájení sout. disciplín
Po ukočení pokusu může družstvo opustit
Časový rozvrh soutěže : (Doubravy)
Příjezd dle startovního pořadí
Zahájení sout. Disciplíny
Předpokládané ukončení:

do 7:30 hodin
7:00 - 8:00
8:30
9:00
soutěž

kontola průkazů před startem
11:00
14:00

Štáb soutěže :
Velitel soutěže:
Náčelník štábu:
Hlavní rozhodčí:

Zdeněk Hradil
Vedoucí OORM

Hradil Zdeněk
Miroslav Šípek

Vlastimil Nevařil
Starosta OSH Zlín

