SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA

OKRESNÍ SDRUŽENÍ – OSTRAVA
ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ HRY PLAMEN

K řádnému zajištění soutěže hry Plamen, je zpracováno následující organizační
zabezpečení, dle něhož se bude celá akce připravovat a řídit.

Pořadatel:OSH Ostrava

Organizátor:OOR mládeže

Okresní kolo hry Plamen se uskuteční:
starší: 18.května 2019
mladší: 19. května 2019
v areálu IVC Poruba – Martinovská
Sraz:do 7,00 rozhodčí a organizátoři
Prezence od 7,00do 7,45 hod.
Vlastní zahájení soutěže bude v 8,00 hod.

Kategorie:mladší žáci, starší žáci

Velitel soutěže: Martin Kusyn
Hlavní rozhodčí: Pavel Hrbáček
Rozhodčí disciplín:

mladší

starší

Štafeta CTIF

r.d.- Zdeněk
Gvuzď

r.d.- Zdeněk
Gvuzď

Požární útok
CTIF
Štafeta 4x60m

r.d. –Tomáš
Zdražila

r.d. – Ivo Adámek

r.d. – Miroslav
Slovjak

r.d. – Miroslav Slovjak

Požární útok
s vodou

r.d. – Jindřich
Šmerda ml.

r.d. – Jindřich Šmerda
ml.

r.d. – Šárka
Wagnerová

r.d. – Šárka
Wagnerová

Kontrola celoroční
činnosti

Přihlášky: Soutěží se zúčastní kolektivy mladých hasičů řádně registrované při OSH
Ostrava a na základě písemné přihlášky na email radamladeze@oshov.cz
Termín přihlášení je do 12. května 2019
Družstvům, které se nepřihlásí, nebude umožněn start!!

Disciplíny:

Štafeta CTIF -

dle směrnic hry Plamen platných od 1.9. 2016

Nářadí vlastní pouze na poslední úsek

Požární útok CTIF -

dle směrnic hry Plamen platných od 1.9. 2016
Pro kategorii mladší žáci je úprava nástřiku na terč (místo nástřiku 5 l, budou děti
stříkat na plechovku) a zkrácení vodního příkopu na 1m.
Nářadí vlastní včetně džberových stříkaček, hadic D a proudniček D

Štafeta 4x60m -

dle směrnic hry Plamen platných od 1.9.2016

Požární útok s vodou - dle směrnic hry Plamen platných od 1.9.2016
Okresní odborná rada mládeže po zkušenostech z minulých ročníků přijala opatření
k ochraně požárních stříkaček PS 12, a sice takto: bude určen zkušený dospělý strojník,
který bude mít pravomoc zasáhnout v případě ohrožení stroje. Při poruše stroje bude dodán
náhradní stroj. Předešlé pokusy se NEBUDOU OPAKOVAT! U kategorie mladší žáci je
dovolena pomoc 2 vedoucích při přípravě základny.
Mladší – sklopné terče, starší – nástřikové terče

Kontrola celoroční činnosti:
1. Označení ročníku hry Plamen, do kterého se hlásíme
2. Jmenný seznam členů, například viz. registrační list, rozdělení do družstev
3. Při volbě okruhů celoroční činnosti je třeba je vypsat a v textu označit (např. stránka, na které se
plněný okruh nachází, barevní papírek jako záložka aj.)

Prezence:
Při prezenci vedoucí předloží od všech závodníků:
- členské průkazy SH ČMS s fotografií(popř. občanský průkaz)
- přihlášku
- kroniku

Na okresním kole nebude možnost vyřizování členských průkazek, je nutné se domluvit
s pracovníkem OSH a mít průkazky v pořádku. Doporučujeme mít u sebe průkazky pojištěnců.
Družstvo, které nebude kompletní pro všechny disciplíny (počet 9 dětí může se okresního kola
zúčastnit a v disciplínách CTIF obdrží poslední umístění.)
V letošním roce nebude zajištěna teplá strava pro závodníky, jen pitný režim. Soutěžící si
musí zajistit svoji svačinu.
Nářadí vlastní, včetně proudnic na požární útok.
Občerstvení, zdravotní službu a překážky zajistí OOR mládeže.
Kontrola nářadí bude prováděná průběžně.
Disciplíny budou prováděny na dva pokusy.
Stroj na PÚ dodá organizátor. V případě volné časomíry HZS může být použito
elektronických stopek s displejem a měření na hříbky (u PÚ CTIF).
Pro hladký průběh soutěže si Vás dovolujeme požádat o vyslání maximálního počtu
rozhodčích.
Zpracováno OOR mládeže 3.04.2019.

Projednáno na výkonném výboru dne 15. 4. 2019

