
                     

                                      Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

 

 

 

 

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ 

 
okresního kola hry PLAMEN 2021/2022 v závodu požární všestrannosti konané v   

Jevíčku u Smolenské přehrady. 
Zabezpečované OORM při OSH Svitavy ve spolupráci s SDH Jevíčko, městem Jevíčko a 

podporou MŠMT. 

 

Místo konání:                  Jevíčko – Smolenská přehrada 

Termín konání:               23. října 2021 

Prezence:                         Bude probíhat distančně a dle rozpisu příjezdu hlídek, který bude zveřejněn 
                                           do 17.10. 2021 na webových stránkách OSH Svitavy. 
                                           U prezence předloží každý kolektiv aktuální přihlášku, která je součástí tohoto 
                                           organizačního zabezpečení. Členské průkazy budou kontrolovány 
                                           rozhodčími na startu.  
                                           Dorostenecké kolektivy a jednotlivci předloží aktuální přihlášku. Členské  
                                           průkazy a průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas, u mladších 15 let 
                                           případně jiný průkaz s osobními údaji a fotografií) budou kontrolovány rozhodčími              
                                           na startu. 

Rozpis prezence:            Časový harmonogram příjezdů jednotlivých hlídek a jednotlivců dorostu bude  
       zveřejněn na stránkách okresního sdružení dle došlých přihlášek 17.10. 2021 
                          
Přihlášky:        Závazně vyplnit https://goo.gl/forms/9xhGczUkWsC4uUIh1 do 13.10. 2021 

Slavnostní nástup:          Neproběhne 

Stravování:       Zabezpečuje SDH Jevíčko - hygienicky balené – není nutný ešus 

Zdravotní služba:             SDH Březiny 

Štáb soutěže:       náčelník štábu  Havel Ivan 
                  velitel soutěže                     Bidmon Jiří 
                  hlavní rozhodčí  Michal Hotař 
                  prezence   Jana Havlíčková 
                  sčítací komise  Bartušek Marek 
                  velitel technické čety         Konečný Jiří  

Odvolací komise:            Náčelník štábu, velitel soutěže, hlavní rozhodčí  

https://goo.gl/forms/9xhGczUkWsC4uUIh1
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Průběh soutěže:             Tři závodní tratě:    Trať č. 1 Dorost družstva, mladší žáci  
                                                   Trať č. 2 Dorost jednotlivci a starší žáci  
                                                   Trať č. 3 Přípravka 
                 Obě kategorie běží současně. První startuje dorost poté přípravka, mladší a starší 
                 žáci současně.          

Účast družstev:               Kategorie přípravka ročníky: 2015, 2016, 2017, 2018, ( minimální věk 3 roky ) 
                 Kategorie mladších žáků ročníky: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 … 
                 Kategorie starších žáků ročníky: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 … 
                 Dorost družstva: 13 - 18 let 2004 – 2009 
                 Jednotlivci mladší: 13 - 14 let 2008 – 2009 
                 Jednotlivci střední: 15 - 16 let 2006 - 2007 
                 Jednotlivci starší: 17 - 18 let 2004 – 2005 

                                           Každé družstvo v kategorii MH může mít jen dvě pětičlenné hlídky, jednoho  
                 vedoucího a jednoho řidiče. Pokud má kolektiv více členů než 10, rozdělí družstvo  
                 na „A a B“.  V kategorii přípravky soutěží tříčlenné hlídky.  
                 V kategorii dorostu jednu pětičlennou hlídku, jednoho vedoucího a jednoho řidiče.     
                 Je nutné vzít s sebou kvalifikovaného rozhodčího. 

Provedení disciplín:       Všechny disciplíny budou prováděny dle směrnice hry PLAMEN, které jsou v  
                                           platnosti od 1. září 2016 a dle směrnic Dorostu které jsou v platnosti od 1.9.2007        
                                           včetně všech dodatků. V kategorii přípravka může družstvo startovat v doprovodu 
                                           pouze jednoho kvalifikovaného vedoucího, který je pouze jako doprovod a nesmí 
                                           jakýmkoliv způsobem napomáhat a zasahovat do průběhu závodů ( pomoc na  
                                           stanovišti i slovní, nošení v náručí, vedení za ruku, a jiné) 

Pokyny pro vedoucí:      V případě nepřístojného chování družstva nebo vedoucího družstva bude družstvo 
                 vyloučeno ze soutěže. Z důvodu zajištění stravování je nutné vyplnit elektronickou  
                 přihlášku nejpozději do 13.10.2021. 
                 Nepřihlášené družstvo nebude mít zajištěné stravování. 
                 Družstvo, které nedorazí bez omluvy, uhradí 100,- Kč za  
                 každého přihlášeného účastníka do pokladny, nebo na bankovní účet OSH Svitavy. 

Doprava:                           Každý kolektiv vlastní.  

Protesty:      Kauce 200 Kč na předepsaném formuláři na místě konání.  
                              Protesty na celkové výsledky lze podat do 48 hodin od doručení výsledků na                                                                     
                              emaily uvedené v přihláškách. 

Ústroj:                               Dle směrnice hry Plamen. Vedoucí ve vycházkovém nebo pracovním stejnokroji. 
 
Technická četa:               SDH Jevíčko 
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Protest 
 

Proti rozhodnutí rozhodčího* Proti účasti jiného soutěžícího* Proti výsledkům* 

 

Jméno a příjmení :……………………………………. SDH: …………………………… 

 

 

Text protestu:             

              

              

              

              

          

             

Čas předání protestu:….............   Podpis protestujícího: ……………….. 

 

 

Vyjádření  k protestu: 

 

 

 

 

 

Čas předání  vyjádření:………………  Podpis rozhodčího: ……………………… 

 

Odvolání č. 1: 

 

 

 

 

Čas předání odvolání: ……………….  Podpis protestujícího: …………………… 

 

Vyjádření  k odvolání: 

 

 

Čas předání vyjádření k odvolání: ………..  Podpis rozhodčího: ……………………… 

 
Odvolání č. 2: 

 

 

 

Čas  předání odvolání:……………   Podpis protestujícího: …………………… 

 

Vyjádření  k odvolání: 

 

Čas předání vyjádření k odvolání: ………… Podpis rozhodčího: …………………… 

 

* Nehodící   škrtněte 

Text protestu pište hůlkovým písmem, tak aby byla zaručena jeho čitelnost.  


