Organizační zabezpečení okresního kola
hry

PLAMEN
a celoroční činnosti

DOROSTU SH ČMS
2022
Pořadatel:
Okresní sdružení hasičů Frýdek-Místek
ve spolupráci s Okresní odbornou radou mládeže

Termín konání: 21. a 22. května 2022

Místo konání:

Stadion TJ SLEZAN, Frýdek-Místek

Součástí okresního setkání je vyhlášená celostátní aktivita

„Připoj se k nám, nebuď lhostejný, sbírej!“
ve sběru starých mobilních telefonů s ELEKTROWINEM.

Účast:
desetičlenná družstva mladých hasičů
osmičlenná družstva dorostenců
osmičlenná družstva dorostenek
osmičlenná družstva smíšená
- jednotlivci chlapci : mladší, střední, starší
- jednotlivkyně dívky: mladší, střední, starší

Organizační štáb:
velitel soutěže
hlavní rozhodčí
rozhodčí - štafeta CTIF
rozhodčí PÚ CTIF
rozhodčí štafeta 4 x 60 m
rozhodčí PÚ s vodou
rozhodčí štafeta dvojic

Vítězslav Čarvaš
Šárka Čerňáková
Petr Edelsberger
Zuzana Petrová
Petr Edelsberger
Tomáš Vitásek
Vítězslav Čarvaš

Časový harmonogram:
Sobota 21. května 2022
7.15 – 8.00

Prezence družstev

8.00

NÁSTUP a porada vedoucích

8.30

Plnění disciplín

16.00

Vyhodnocení okresního kola hry PLAMEN

- štafeta CTIF
- PÚ CTIF
- štafeta 4 x 60 m
- PÚ Plamen s vodou
- štafeta dvojic

Neděle 22. června 2022
7:00-7:45

Prezence družstev a jednotlivců – DOROST

7:30-7:50

Porada rozhodčích a vedoucích družstev dorostu

8:00-8:10

SLAVNOSTNÍ NÁSTUP

8:10-14:30

Trénink, plnění disciplín

14:45

Vyhodnocení okresního kola DOROSTU

Organizátoři si vyhrazují právo časových změn.

Podmínky soutěže:
Soutěž hry Plamen proběhne dle Směrnice hry Plamen (platnost od 1.9.2016) dle výkladu
směrnice
Soutěž dorostu proběhne dle směrnice pro celoroční činnost dorostu (platnost od 1.9.2007)
včetně výkladu směrnice + platných dodatků.
U všech kategorií upozorňujeme vedoucí družstev na dodržování limitu věkové hranice (u dorosteneckých
družstev na spodní tak horní věkovou hranici), respektování přestupních pravidel a předložení dokladu
totožnosti dle příslušné směrnice.

Termín pro podání přihlášky je 12.5.2022

https://prihlasky.dh.cz/default/index/deti

Materiální zabezpečení:
PLAMEN:
•
•
•
•
•
•

PÚ s vodou – nářadí vlastní, pořadatel dodá přetlakový ventil
PÚ CTIF –, džberové stříkačky + hadičky D25 + proudničky, píšťalka - vlastní, ostatní zajistí
pořadatel.
Štafeta 400 m CTIF – proudnice, rozdělovač, hadice - vlastní, ostatní dodá pořadatel.
Štafeta požárních dvojic – dodá pořadatel.
Štafeta 4 x 60 m – proudnici, hadice, rozdělovač – vlastní, ostatní dodá pořadatel.
Pro všechny disciplíny lze materiál zapůjčit mimo PS 12

DOROST:
•
•
•
•

PÚ – nářadí vlastní, přetlakový ventil dodá pořadatel, hadice B 63,C38
Štafeta 4 x 100 m –, hadice, proudnici, rozdělovač - vlastní
Běh na 100m s překážkami – hadice, proudnici, rozdělovač - vlastní.
Testy – pro ročník 2021-2022 byly otázky zveřejněny na www.dh.cz (testy dodá pořadatel)

V průběhu soutěže bude prováděna namátková kontrola nářadí!

Prezence:
Při prezenci odevzdají vedoucí družstev:
- Členské průkazy SH ČMS všech členů družstva s fotografií; všichni závodníci, kteří ke dni soutěže
dovršili věk 15-ti let, předloží platný osobní občanský průkaz, ostatní závodníci cestovní pas.
Při prezenci v případě změn odevzdá vedoucí družstva novou přihlášku.
Dále:
− Kronika družstva – Plamen, Záznamník o činnosti kolektivu – dorost.
− Kroniku je nutné doplnit vyplněnou tabulkou k vyhodnocení Celoroční činnosti.
− Kroniku opatřit záložkami s označením plnění jednotlivých okruhů činnosti.

Strava: bude zabezpečena formou baget, pitný režim si družstva zajistí vlastní. Na místě bude i stánek s
možností koupě občerstvení pro diváky.

Zdravotní službu zajistí : SDH Lískovec ve spolupráci s ČČK Frýdek-Místek.

Zpracoval: Vítězslav Čarvaš, vedoucí OORM

