Organizační zabezpečení okresního kola hry Plamen
rok 2018/2019
13. 10. 2018 + 25. – 26. 05. 2019
Pořadatel:

SDH Útvina

Místo:

louka za obcí směr Přílezy viz plánek

Organizátor:

OSH Karlovy Vary

Odpovědná osoba:

vedoucí OORM – Anna Plačková

Účast:
a) desetičlenná družstva mladých hasičů + 2 vedoucí
b) rozhodčí
c) štáb
d) technická četa
e) hosté
Všeobecné podmínky dle OORM pro podzimní a jarní kolo
Podmínky účasti:
- družstvo tvoří minimálně 5 dětí max. 10.
- v případě dvou družstev jednoho kolektivu se při odlivu dětí do jara počítá výsledek
ZPV dle zbylých pěti dětí z původního družstva, v případě startu sloučených dvou
družstev pro nedostatek dětí, započítává se takovému družstvu výsledky hůře
umístěného družstva z podzimu.
- kolektiv může vytvořit dvě družstva pouze v případě, že družstvo I. bude mít
v podzimním kole min. 9 členů a pak družstvo II. může mít min. 5 členů. Do jarního
kola lze provést přesun mezi družstvy do max. počtu 4 členů.
Kontrolu před jarním kolem zajistí náčelník štábu.
- závodníci z kategorie mladší mohou startovat v rámci soutěže ve své kategorii i
v kategorii starší v jeden den – odpovědnost za závodníka nese vedoucí kolektivu. Je
nutno tyto závodníky uvést v obou přihláškách a mladší doplňující starší musí splnit
podmínky prezence pro starší kategorii.
- v rámci soutěže lze děti zaregistrované v Registračním listu kolektivu MH použít pro
jiné SDH. Nelze potom tohoto závodníka použít pro vlastní družstvo v daném kole hry
Plamen
- kolektiv musí mít v den konání podzimního či jarního kola uhrazené u OSH Karlovy
Vary členské příspěvky za MH, jinak nebude připuštěn ke startu
Kontrolu před každým kolem zajistí u hospodářky NŠ.
- všichni startující musí být uvedeni na RL mládeže, potažmo v „evidenci sdh“
Kontrolu před každým kolem zajistí Pospěch Miloslav, správce evidence.
Výsledky kontrolních kroků budou nahlášeny NŠ, nejdéle v den před zahájením
jednotlivých kol.
Doklady k prezenci:
- mladší – členský průkaz a vytištěná čitelná kopie nebo originál průkazu zdravotní
pojišťovny
- starší členský průkaz a OP nebo cestovní pas
- členský průkaz musí být řádně potvrzený se současnou fotografií – průkazy jsou
platné staré i nové, pro jarní kolo pouze NOVÉ!

-

-

každý kolektiv předloží k prezenci přihlášku, dle které se bude provádět kontrola
také v jarním kole, dle změn družstev – zařazení po migraci dětí v kolektivech.
předložení kroniky v jarním kole zůstává v platnosti a hodnocení se řídí směrnicí
hry Plamen
V ročníku 2018/2019 budou plněny všechny okruhy, u okruhu č.III. je úleva na
plnění 3 odznaků odbornosti na kolektiv.

Ostatní podmínky:
- losování startovního pořadí, které proběhne při nástupu, bude platné také pro jarní kolo.
- disciplíny budou probíhat dle nové směrnice hry Plamen.
- v případě nepříznivého počasí v podzimní části náčelník štábu rozhodne o případném
přerušení nebo zrušení soutěže a přeložení soutěže do jarního kola (25. 05. 2019 – starší
kategorie, 26. 05. 2019 – mladší kategorie)
- nové kolektivy, které se zapojí do soutěže Plamen, prosím o vyplnění a zaslání
registračních listů kolektivu. Přihlášku pro podzimní kolo hry Plamen prosím zaslat
nejpozději do 8.10. 2018 na adresu: Anna Plačková, Nám. republiky 498, 365 51
JÁCHYMOV, nebo e mailem: anna.plackova@volny.cz. Přihlášky se podávají v dosud
používané verzi emailem, nebo elektronickou přihláškou https://prihlasky.dh.cz/, která je
propojená s elektronickou evidencí SHČMS. V tomto případě nezapomeňte dole na
přihlášce uvést do kolonky „Poslat na email“ opět anna.plackova@volny.cz
Na později došlé přihlášky nebude brán zřetel. Vedoucí OORM kopie přihlášek zašle
VS, NŠ a správci evidence.
- porada rozhodčích se bude konat 11. 10. 2018 od 18.00 hodin na hasičárně v Útvině.
Prosím, aby každé SDH ze svých řad zajistilo min. 3 rozhodčí, i pomocné, kteří mají
chuť pomoci.
Pro jarní kolo bude slavnostní nástup pro rozhodčí a vedoucí kolektivů ve slavnostní
uniformě a družstva nastoupí v jednotném úboru. Na slavnostní nástup nastoupí
vedoucí starší 18-ti let.
- Kategorie pro rok 2018/2019 – starší (11 – 15) – ročníky 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, …
– mladší (6 – 10) – ročníky 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, ….

Podzimní kolo hry Plamen pro rok 2018/2019 se koná 13. 10. 2018 v Útvině. Budou se plnit
disciplíny ZPV a štafeta požárních dvojic.
Program podzimního kola:
8:30
9:00
9:30

prezence
nástup, rozlosování startovního pořadí
start první hlídky ZPV
štafeta požárních dvojic – po dokončení ZPV

Jarní kolo hry Plamen pro rok 2018/2019 se koná 25. – 26. 05. 2019 v Útvině. Budou se plnit
disciplíny v kategorii starší štafeta 4 x 60 m, PÚ CTIF, štafeta CTIF, PÚ, 60 m jednotlivců a
v kategorii mladší 4 x 60 m, PÚ a 60 m jednotlivců.
Program jarního kola :
Sobota 25. 5. 2019: starší kategorie
08:30 – 09:00
09:00 – 09:20
09:30 – 11:00
11:00 – 13:30
12:30 – 14:00
14:30 – 15:30

prezence
slavnostní nástup
štafeta CTIF – 1 dráha dva pokusy
požární útok CTIF – 1 dráha dva pokusy
oběd (družstva odchází průběžně po druhém pokusu útoku CTIF)
štafeta 4 x 60 m – 1 dráha dva pokusy

15:30 – 16:30
16:30 – 17:30
18:00 – 18:30

požární útok – 2 stavy dva pokusy
60 m jednotlivců – 2 dráhy dva pokusy
vyhlášení výsledků

Neděle 26.5.2019: mladší kategorie
08:30 – 09:00
prezence
09:00 – 09:20
slavnostní nástup
09:30 – 10:30
štafeta 4 x 60 m – 1 dráha dva pokusy
10:30 – 11:30
požární útok – 2 stavy dva pokusy
11:30 – 12:30
60 m jednotlivci – 2 dráhy dva pokusy
12:00 – 14:00
oběd
14:00 – 14:30
vyhlášení výsledků
Stravování podzim:
- Na vlastní náklady družstev, pořadatel zajistí pitný režim závodníků (hrníčky s sebou),
stánkový prodej.
Stravování jaro:
- Stravování proběhne v místě konání (hrníčky na pití, misku na jídlo s sebou). Stánkový
prodej. Přesný počet účastníků je potřeba nahlásit spolu s přihláškou do termínu, který
určí OORM. Pokud budete mít s sebou děti navíc, nebo doprovod a budete chtít zajistit
stravu, lze toto učinit za poplatek 100,-Kč/os. (oběd, svačina).
Doprava jaro + podzim:
- Na vlastní náklady družstev, ve spolupráci s příslušnými SDH
Zdravotní služba:
- SDH Útvina
Průběh jednotlivých disciplín:
Dle směrnice hry Plamen včetně materiálu, kontrola materiálu bude probíhat namátkou a
zjištěné nedostatky povedou k zneplatnění již provedeného pokusu.
OORM rozhodla o možném využití dvou vedoucích při přípravě disciplíny požární útok pro
mladší kategorii (vedoucí musí být označeni oranžovou výstražnou vestou, kterou budou mít
na sobě). V ostatních disciplínách dle Směrnice není striktně určen počet vedoucích.
Závod požárnické všestrannosti: startovní čísla zajistí OORM, ostatní materiál na jednotlivá
stanoviště K1 + K6 zajistí SDH Útvina ve spolupráci s OSH.
Při střelbě budou použity sklopné terče dle Směrnice hry Plamen.
Štafeta požárních dvojic: hydrantové nástavce a kužele zajistí SDH Útvina. V každé dráze
proběhne měření pomocí dvojích stopek a třetí čas bude měřen pomocí elektronické časomíry
tzv. hříbek
Štafeta CTIF: dráha rozměřena do oválu, žebříkovou stěnu, desky na hadici a PHP,
lehkoatletickou překážku, laťku na podlez, PHP zajistí OSH Karlovy Vary, SDH Útvina
Požární útok CTIF: překážky, veškerý společný materiál, jednotné proudničky, hadice D a
džberovky zajistí OSH Karlovy Vary, SDH Útvina. Start disciplíny bude prováděn pomocí
hříbku a ukončení pokusu pomocí hříbku.
Štafeta 4 x 60 m: dráha rozměřena na oválu, překážky dodá OSH Karlovy Vary.
Požární útok: bude prováděn na dva stavy. Jednotné proudnice pro každý stav. Základny a
kádě zajistí SDH Útvina. Pokud bude možné, zajistí OORM dva přetlakové ventily.
60 m jednotlivci: překážky dodá OSH Karlovy Vary.

Protesty – dle směrnice hry Plamen str.24, kauce za každý podaný protest je 500,- Kč
Štáb soutěže:
Náčelník štábu: Turek Václav ml.
Velitel soutěže: Krejča Jan
Hlavní rozhodčí: Minář Alois
Rozhodčí disciplíny: ZPV – bude určen na poradě 11.10.2018
Rozhodčí disciplíny: Štafeta požárních dvojic – bude určen na poradě 11.10.2018
Prezence - bude určen na poradě 11.10.2018
Sčítací komise - bude určen na poradě 11.10.2018
Ostatní rozhodčí budou určeni na poradě rozhodčích 11.10. 2018

Anna Plačková v.r.
vedoucí OORM KV

Turek Václav v.r.
náčelník štábu

Stanislav Hubáček v.r.
starosta OSH KV

