
Organizační zabezpečení okresního kola požárně technických
disciplín celostátní hry Plamen 2013/2014

Termín konání: 17. května 2014
Místo konání:                        Ráječko, hasičský sportovní areál (u č.st. LPG)
Příjezd kolektivů, prezence: 7.15 – 7.45 hod.
Nástup družstev, zahájení: 8,00 hod.
Zahájení plnění disciplín: 8,30 hod.
Doprava soutěžících kolektivů: po dohodě s městskými a obecními úřady 

požárními vozidly, nebo individuální

Složení štábu soutěže:
Náčelník štábu:                                        Zdeněk Menšík
Velitel soutěže: Petr Dvořáček
Hlavní rozhodčí: Jaroslav Ondráček
Sčítací komise: OORM Blansko
MTZ: SDH Ráječko, OORM
Vedoucí technické čety:                                SDH Ráječko
Prezence:                                                       Jaroslava Nejezchlebová, Zlatka Přikrylová, Jitka 

Křížová, Kateřina Ondráčková
Rozhodčí disciplín:   4x60m                         Jan Filouš
                                  štafeta CTIF                Jiří Sedláček
                                  PÚ   CTIF                    Dušan Škrabal
                                  PÚ  Plamen                 Jaroslava Nejezchlebová
Okresního  kola  se  zúčastní  10ti  členný  kolektiv,  vedoucí  kolektivu  a  řidič.  Soutěží  se
v kategorii mladších a starších žáků.

Na okresním kole se budou plnit tyto disciplíny.

 Požární útok Plamen
- pouze jeden pokus

- kategorie mladší provádí se dopravní a útočné vedení vlastním nářadím na mokro, na
přívodním vedení jen koš (materiál a stroj  vlastní i savice) Dospělý vlastní strojník
provede obsluhu PS-12)

- kategorie starší provádí se přívodní, dopravní a útočné vedení vlastním nářadím  na
mokro (materiál a stroj vlastní).

- Manipulaci stroje PS-12 na a ze základny provede pořadatelem ustanovená technická
četa  společně  se dvěma dospělými,  které  k této  činnosti  s  vlastním strojem zajistí
každý soutěžící kolektiv. (Např. 2 z techn. čety + vedoucí kolektivu + řidič) V případě,
že  dovezete  někoho  navíc  pouze  pro  tuto  manipulaci,  nebude  mít  tento  nárok  na
stravu!!!    Přetlakový ventil dodá pořadatel.

 400 m štafetový běh s     překážkami CTIF
- dle směrnic

- provedení člunkově

- hadici s nosičem dodá pořadatel, ostatní materiál vlastní (hadice 15 m ……) !!!!!   
 Požární útok s překážkami CTIF

- dle směrnic



- velitel píšťalku na provázku na krk

- šířka vodního příkopu pro mladší kategorii je snížena na 120 cm

- pro obě kategorie budou použity  plnící terče.

- materiál mimo hadic C 15 m s     nosiči  dodá pořadatel
 štafeta 4x60m 

- dle směrnic

- provedení člunkově

- oba pokusy jednoho družstva proběhnou současně

- překážka nízká pro všechny kategorie

- materiál vlastní (hadice C 10 m, ….atd.)

- jednotný PHP dodá pořadatel
Soutěž bude probíhat dle směrnic pro hru Plamen včetně platných dodatků.

Materiální zabezpečení:
Překážky  potřebné  k provedení  disciplín  dodá  pořadatel.  V  průběhu  soutěže  může  být
provedena kontrola použitého vlastního materiálu.
Ústroj:
Při plnění všech disciplín je ochranná přilba povinná !!!!!
Soutěžní  družstva  nastoupí  ve  stejnokroji  MH,  (povoleno  použít  sportovní  oblečení  a
sportovní obuv s vyjímkou kopaček.)
Rukávy musí přesahovat lokty a kalhoty přes lýtka.
Vedoucí kolektivů a strojníci přijedou v pracovním stejnokroji.
Členové štábu soutěže a rozhodčí ve vycházkovém stejnokroji.
Vedoucí bude v     době plnění disciplín oblečen do reflexní vesty (oranžové nebo zelené
používané  v     autech)  a  jako  jediný  bude  mít  možnost  pohybovat  se  v  prostoru  přípravy
disciplín. Pro soutěžní družstvo jen jeden takto označený vedoucí. Ostatní budou vykázáni do
prostor pro diváky. Výjimkou je manipulace s PS-12 při PÚ.

- vedoucí kolektivů zodpovídají za kázeň svého kolektivu
- upozorňujeme, že každý soutěžící musí mít členský průkaz MH s fotografií, ten kdo
tento průkaz nemá, může si jej vyřídit na OSH ČMS Blansko, Sadová 2 (pondělí nebo
středa). Nezapomenout přihlásit MH co centrální evidence!!!
- stravu zabezpečuje OSH ČMS, bude vydávána ráno u prezence formou balíčku!
- příspěvek ve výši   30,-   Kč na soutěžícího zařazeného v     soutěžním kolektivu bude proti
      potvrzení vybírán u prezence.
- zdravotní službu zabezpečuje OORM Blansko
-     odvolací komise bude složena z velitele soutěže, hlavního rozhodčího a náčelníka   
     štábu     
         PROSÍME,  PŘIVEZTE S SEBOU  POVINNĚ  POMOCNÉ  ROZHODČÍ  !!!!!!!!!

 

Přihlášky do soutěže zasílejte na OSH ČMS nejpozději do 9. května 2014
Krajské kolo se uskuteční v sobotu 7.6.2014 ve Výrovicích ( ZN )

                                                           S pozdravem 
František Nečas v.r. Jaroslav Ondráček v.r.
starosta OSH ČMS  ved. OORM Blansko
                                                      V Blansku 9.4.2014


