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

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ
Sportovní přípravy hry PLAMEN konané v Trstěnici

zabezpečované OORM při OSH Svitavy ve spolupráci s SDH Trstěnice, ZŠ Trstěnice, Obecním
úřadem Trstěnice a podporou MŠMT

Obecné podmínky:

Celé organizační zabezpečení je koncepčně řešeno s ohledem na platná epidemická
opatření proti šíření nákazy COVID-19. Je schváleno krajskou hygienickou stanicí a
VV OSH Svitavy.

Místo konání:

Sportovní areál za základní školou Trstěnice ( 49.7929306N, 16.3407917E )

Termín konání:

29. Května – 30. Června 2021

Prezence:

Začátek v 9:00 a bude probíhat ihned po příjezdu družstev.
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.

Kategorie:

29.5. starší žáci, 30.5. mladší žáci

Přihlášky:

Závazně zaslat na https://forms.gle/RKyjEvShpj2KqVib7 do 20.5. 2021

Slavnostní nástup:

Neproběhne

Stravování:

Pro družstva nebude zajištěno. Pro organizační tým zajišťuje SDH Trstěnice

Zdravotní služba:

Zabezpečuje OSH Svitavy

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.

Havel Ivan
Jiří Bílek
Pavel Uher
Jana Havlíčková
Jiří Bidmon
Tomáš Kmošek
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Průběh soutěže:

Požární útok Plamen – jeden stav, stroj FOX
Štafeta požárních dvojic – dva stavy, startují současně
Štafeta 4x60m – jeden stav, člunkově
Družstva budou najíždět v přesně určených časech na parkoviště ZŠ Trstěnice.
V určeném čase se dostaví na prezenci kde stráví celou dobu danou na periodu
posunu družstev (15 nebo 20 min, podle počtu přihlášených). Poté se družstvo
přesune do rozcvičovacího prostoru. V této době bude možné si připravit nářadí
k jednotlivým disciplínám. Ve stejných časových intervalech bude družstvo
pokračovat směrem: štafeta dvojic, 4x 60m a požární útok. Na každé stanoviště
bude stejný čas a není možné na stanoviště přijít dříve a dříve odejít. Časy
přesunu bude hlídat rozhodčí disciplíny. Po skončení poslední disciplíny
(požární útok) družstvo neprodleně odjede.

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:

Namátková.

Doprava:

Každý kolektiv vlastní. Parkování bude řízeno.

Ústroj:

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

Účast družstva:

Družstvo starších žáků může mít jen 9 členů kolektivu a 1 vedoucího.
Družstvo mladších žáků může mít jen 9 členů kolektivu a 2 vedoucí.
Minimální počet členů družstva je 7. Ve štafetě 4x60m může startovat jedno dítě
v obou pokusech. V kategorii starších žáků je povolen start 2 mladších žáků, kteří
budou startovat i v kategorii mladších.
Jiné osoby nebudou mít umožněn přístup do areálu ZŠ. Řidičům, rodičům a
ostatním účastníkům soutěže bude umožněno sledovat průběh soutěže u cesty,
která vede podél celého hřiště.
Všichni účastníci (mimo dětí provádějících disciplínu) soutěže musí mít po celou
dobu zakryta ústa a nos respirátorem nebo NANO rouškou.
U dětí musí být předloženo potvrzení o negativním testu, případně čestné
prohlášení rodiče o tom, že dítě bylo testováno (ve škole nebo doma)
s negativním výsledkem. Vedoucí musí mít potvrzení, o negativním testu,
očkovací certifikát, doklad o prodělané nemoci COVID-19 (SMS) nebo se podrobit
testu na místě.

Technická četa:

SDH Trstěnice
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Protesty:

Na předepsaném formuláři. Protest proti výsledkům soutěže může být podán do
24h od vyvěšení výsledů.

Pokyny pro vedoucí:

V případě nepřístojného chování družstva či jeho vedoucího bude družstvo
vyloučeno ze soutěže.
Kolektivy MH si nemusí přivést kroniky ve kterých je zaznamenána celoroční
činnost dle směrnice hry PLAMEN.
Celoroční činnost se nebude započítávat 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.
Všechna družstva obdrží při prezenci motivační odměny.

Slavnostní vyhlášení:

Proběhne online. Čas vyhlášení bude upřesněn dle počtu přihlášených družstev.
Předání cen zajistí členové okresní odborné rady mládeže.

Rozhodčí disciplín:

Štafeta dvojic
Štafeta 4x60m
Útok Plamen

Nikol Smolíková
Hotař Michal
Peřina Josef st.

Slovo vedoucího OORM: Je nám líto nutnosti tak tvrdých opatření, ale v současné situaci je to jediná
možnost, jak přípravu organizovat. V případě, že dojde k rozvolnění opatření
budou i tato opatření zmírněna na místě.
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Rozpis rozhodčích:
Štafeta požárních dvojic
Rozhodčí disciplíny
Časomíra, čára
Hydrant
Kužel, Hadice

Nikol Smolíková
Marek Filipčík
Miroslav Vacek
Ondřej Jireček

Štafeta 4x60m
Rozhodčí disciplíny
Kladina
Předávka 1/2
Přeskok
Předávka 2/3
RHP
Předávka 3/4
Hadice
Cíl
Časomíra

Michal Hotař
Michal Hájek
Josef Rosypal
Michal Hájek
Josef Tichý
Jiří Lopaur
Josef Rosypal
Jiří Lopaur
Josef Tichý
SDH Kamenec

Požární útok plamen
Základna
Nádrž
Terč P
Terč L
Stroj FOX III
Časomíra

Jan Jiskra
Miloš Marvan
Kateřina Švecová
Jitka Švecová
Jiří Heger
SDH Lubná

