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ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ 

okresního kola hry PLAMEN konané v Trstěnici 

zabezpečované OORM při OSH Svitavy ve spolupráci s SDH, HZS a podporou MŠMT 

 

Místo konání:                   Sportovní areál ZŠ Trstěnice 

         49,7922586 N   16,3402722E 

Termín konání:                 27. května a 28.května 2022 

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. Dále předloží aktuální přihlášku.           

                                            Závodníci vedoucí, rozhodčí a řidiči budou označeni identifikační páskou. 

Prezence rozhodčích:     08:00 – 09:00 hod, rozpis nasazení rozhodčích bude vyvěšen. 

Přihlášky:        Závazně zaslat na https://goo.gl/forms/KfjGGMJrA9bJlC9y1 do 16.5. 2022 

Slavnostní nástup:          10:00  

Stravování:     Zabezpečuje SDH Trstěnice  

Zdravotní služba:            Zabezpečuje SDH Březiny s nemocnicí v Litomyšli  

Štáb soutěže                    náčelník štábu  Pavel Uher                                                                                
    velitel soutěže  Tomáš Kmošek                                                                            
    hlavní rozhodčí  Michal Hotař 
    prezence   Martina Malíšková , Jana Havličková                            
    sčítací komise  Bartůšek Marek                                                                           
    velitel technické čety Petr Pittner  

Odvolací komise:           Náčelník štábu, velitel soutěže, hlavní rozhodčí a rozhodčí disciplín                   
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Průběh soutěže:    Pátek 27.5. :          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 
                                           Sobota 28.5. :       Požární útok Plamen - mladší i starší žáci na dvou stavech,  
                                                                           stroje FOX 
                                                                           Štafeta 4x60m - mladší i starší žáci na jednom stavu člunkově 
                                           Sobota 28.5. :       Festival přípravek: Požární útok Plamen, Štafeta 4x60m 

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. 
 
Festival přípravek:          Kategorie přípravka bude soutěžit v disciplínách požární útok a štafeta 4x60m. 
                                            Na přípravu i provedení pokusu mohou být přítomni dva vedoucí. Pomohou s  
                                            přípravou pokusu a mohou jako doprovod běžet vedle dětí při pokusu. Při  
                                            provádění pokusu nemohou vedoucí do průběhu pokusu nijak zasahovat.  

Kontrola nářadí:               Namátková 

Doprava:                            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 180 Kč/ks po celou  
                                              dobu soutěže. Totéž platí i pro družstva která pozdě odevzdají přihlášku. 

Technická četa        SDH Trstěnice 

Protesty:         Kauce 500 Kč na předepsaném formuláři. 
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Pokyny pro vedoucí:          Při prezenci odevzdá družstvo kroniku k vyhodnocení. Vzhledem k tomu, že  
                                               v loňském roce bylo kvůli opatřením vlády složité splnit všechny okruhy, bude  
                                               k tomuto přihlédnuto při hodnocení celoroční činnosti.                                            
                                               V rámci soutěže bude probíhat celostátní výzva pro mladé hasiče  
                                               „RECYKLUJTE S HASIČI“ proto pokud se vám doma válí staré telefony přivezte  
                                               je sebou na soutěž. 

                V celém areálu platí zákaz vjezdu vozidel na travnatou plochu. 
        Družstva, která nedodají přihlášku v termínu ( 16.5.2022) nebudou mít  
        zajištěnou stravu a budou se stravovat na vlastní náklady. 

    

Rozpis prezence:  08:00-08:30 Morašice 09:00-09:30 Staré Město 
                     Dolní Újezd                                                Moravská Třebová 
                        Litomyšl                                                      Křenov 
                                Čistá                                                            Městečko Trnávka     
                                Polička                                                        Chornice 
              Jevíčko 

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


