Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresní sdružení hasičů Svitavy

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ
okresního kola hry PLAMEN konané v Dolním Újezdě
zabezpečované OORM při OSH Svitavy ve spolupráci s SDH, HZS a podporou MŠMT

Místo konání:

Sportovní areál SDH Dolní Újezd

Termín konání:

25.-26. května 2018

Prezence:

8:00 – 9:30 hod. – bude probíhat po skupinách okrsků a upřesněno bude v příloze
U prezence předloží každý kolektiv platné členské průkazy s aktuálními
fotografií a průkazy zdravotní pojišťovny. Zaplacení členských příspěvků bude
kontrolován včetně označení v členském průkazu. Dále předloží aktuální přihlášku.

Přihlášky:

Závazně zaslat na https://goo.gl/forms/KfjGGMJrA9bJlC9y1 do 14.5. 2018

Slavnostní nástup:

25.5. 2018 v 9:30 hod.

Stravování:

Zabezpečuje SDH Dolní Újezd a bude probíhat na závodišti.
První den bude zahájen obědem a večeří. Druhý den snídaní a obědem.
V přihláškách je nutné vyplnit jaké jídlo je kolektivem vyžadováno.

Zdravotní služba:

Zabezpečuje SDH Dolní Újezd s nemocnicí v Litomyšli a Svitavách

Štáb soutěže:

náčelník štábu
velitel soutěže
hlavní rozhodčí
prezence
sčítací komise
velitel technické čety

Odvolací komise:

Náčelník štábu, velitel soutěže, hlavní rozhodčí a rozhodčí disciplín

Průběh soutěže:

Pátek 25.5.2018:

Požární útok CTIF – kategorie starší žáci na dvou stavech
400m štafetový běh CTIF – kategorie mladší i starší žáci
na dvou stavech člunkově
Štafeta požárních dvojic – kategorie mladších i starších žáků
60m překážek (jednotlivci) - kategorie mladších i starších žáků

Sobota 26.5.2018:

Požární útok Plamen - kategorie mladších i starších žáků
na dvou stavech, stroje FOX
Štafeta 4x60m - kategorie mladších i starších žáků
na dvou stavech člunkově

Lopaur Jiří
Uher Pavel
Košťál Vlastimil
Martina Malíšková, Anna Souralová
Hladík Stanislav, Anna Souralová
Křivka Roman

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresní sdružení hasičů Svitavy

Provádění disciplín:

Všechny disciplíny budou prováděny dle směrnice hry PLAMEN, které jsou v
platnosti od 1. září 2016. Každá disciplína má dva pokusy a bude prováděna na
trávě. Při plnění všech disciplín musí být použity ochranné přilby.
Nářadí dodané pořadatelem: Překážky na běžecké disciplíny, jednotné stroje
FOX s přetlakovým ventilem.
Ostatní nářadí vlastní.
Při výměně stroje z důvodu poruchy se již provedené pokusy nebudou opakovat.

Kontrola nářadí:
Doprava:

Namátková
Každý kolektiv vlastní. Parkování bude řízeno.

Ústroj:

Dle směrnice hry Plamen. Vedoucí ve vycházkovém nebo pracovním stejnokroji.

Ubytování:

Každý kolektiv si doveze vlastní stany, spací pytle ,jídelní nádobí a hrnečky

Účast družstva:

Každé družstvo může mít jen 10 členů kolektivu, 1 vedoucího a 1 řidiče. Pokud
bude mít družstvo více členů je možno přiobjednat stravu 50 Kč/ks. Při prezenci
bude vybírán poplatek na každého účastníka soutěže 50 Kč.

Technická četa:

Okrsky Čistá, Litomyšl, Polička a Dolní Újezd.

Protesty:

Kauce 500 Kč na předepsaném formuláři.

Pokyny pro vedoucí:

- V případě nepřístojného chování družstva či jeho vedoucího bude družstvo
vyloučeno ze soutěže.
- Kolektivy MH si přivezou kroniky ve kterých bude zaznamenána celoroční
činnost dle směrnice hry PLAMEN. Grafická úprava bude hodnocena odděleně.
- Celoroční činnost se bude započítána do celkových výsledků !!!
- Obsluha stroje: kategorie mladších žáků – dospělí strojník, pro všechny
družstva jednotný
kategorie starších žáků – soutěžící sám nebo dospělí strojník
pro všechny družstva jednotný
( dle pokynů vedoucího )
- První tři družstva v obou kategoriích obdrží medaile a všichni diplom a věcné
ceny.
- Vedoucí družstev musí první den po večerce zajistit, aby se členové družstva
nepohybovali po areálu, koupališti, vesnici a uložili se k nočnímu spánku.
- V pátek večer proběhne dětský karneval, proto je nutné vzít sebou masky,
které budou vyhodnoceny.

Rozhodčí disciplin: pátek
400mCTIF
Útok CTIF
Štafeta dvojic
60m dívky
60m chlapci

Hotař Michal
Peřina Josef
Švanda Josef
Karasová Martina
Košťálová Hana

Štafeta 4x60m
Útok Plamen
Celoroční činnost

Karasová Martina
Bureš Jiří
Sochorová Michaela

08:00-08:30

Morašíce
Dolní Újezd
Litomyšl
Čistá
Polička

08:30-09:00 Borová
Bystré
Vítějeves
Březová nad Svitavou
Svitavy

09:00-09:30

Staré Město
Moravská Třebová
Křenov
Městečko Trnávka
Chornice
Jevíčko

sobota

Rozpis prezence po okrscích:

Důležitá upozornění:
V sousedství sportovního areálu jsou bazény místního koupaliště, které není součástí areálu. Bezpečnost
dětí je v tomto případě výlučně na zodpovědnosti jejich vedoucích. Pořadatel soutěže nenese žádnou
zodpovědnost za dění u bazénů.
Družstva, která nedodají přihlášku v termínu ( 14.5.2018) nebudou mít zajištěnou stravu a budou se
stravovat na vlastní náklady.

