Organizační zabezpečení krajského kola
Hry

PLAMEN a celoroční činnosti DOROSTU SH ČMS

Pořadatel: Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska MSK
ve spolupráci
s Okresním sdružením hasičů Frýdek-Místek
a Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje
a statutárním městem Frýdek- Místek

Termín konání: 10. – 12. června 2022
Místo konání: Stadion Slezan FM
ZPV - Areál osadního výboru Zelinkovice-Lysůvky
Účast:
- 12 desetičlenných družstev mladých hasičů z Moravskoslezského kraje, 1 vedoucí a 1 řidič na družstvo
- 6 osmičlenných družstev dorostenců + 1 vedoucí a řidič
- 6 osmičlenných družstev dorostenek + 1 vedoucí a řidič
- jednotlivci chlapci: 1x mladší, 1x střední, 1x starší z OSH + vedoucí
- jednotlivkyně dívky: 1x mladší, 1x střední, 1x starší z OSH + vedoucí
- 36 rozhodčích + časomíra
- 5 členů štábu + 5
- 15 členů technické čety
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Časový harmonogram:
Krajské kolo bude probíhat na Stadionu Slezan v FM, ZPV areál Zosadního výboru Zelinkovice-Lysůvky
/mapky viz přílohy/.
Pátek 10.6.2022 ZPV – pro starší žáky PLAMEN:
15.30 – 16.30
16.30
17.00

Příjezd na místo a prezence
Porada vedoucích
Start ZPV

Sobota 11. června 2022 – PLAMEN, starší žáci:
7.00 – 8.00

Sraz rozhodčích, rozdělení dle rozpisu

7.00 – 8.00

Prezence závodníků

8:10

Porada vedoucích

8.30

Nástup

9:00

Plnění disciplín

15:30

Nástup vyhlášení výsledků

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

Neděle 12. června 2022 - dorostenecká družstva, jednotlivci, jednotlivkyně:
7.00 – 8.00

Sraz a rozdělení rozhodčích dle rozpisu

7.00 – 8.00

Prezence závodníků, porada vedoucích

8:10

Porada vedoucích

8.30

Nástup

9:00

Plnění disciplín

14:00

Nástup vyhlášení výsledků

- štafeta 4x100 m
- testy
- běh na 100 metrů s překážkami
- dvojboj jednotlivci
- PÚ s vodou (2 pokusy)

SLAVNOSTNÍ NÁSTUP - UPOZORNĚNÍ pro vedoucí družstev: družstva budou nastupovat ve
sportovním stejnokroji mladého hasiče. Vedoucí budou absolvovat slavnostní nástup ve stejné ústroji, jako
soutěžní družstva.
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Podmínky soutěže:
Ihned po kvalifikaci na krajské kolo (nejpozději do 31.5.2022) vyplňte přihlášku na stránkách DH,
odkaz: https://prihlasky.dh.cz/send/send-done/Hash/2c1540816b1b1449ac730290dfc4e58c7f37f9e2
/Vyplněný vzor najdete v příloze/.
Originál přihlášky s podpisy účastníků odevzdáte při prezenci.
Soutěž hry Plamen proběhne dle Směrnice hry Plamen (platnost od 1. 9. 2016) včetně výkladu
směrnice + platných dodatků.
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.

Měření:
U disciplín bude použito elektronické měření času. U disciplíny štafeta dvojic bude měření ručně.

Materiální zabezpečení:
PLAMEN
•
•
•
•
•

PÚ s vodou – nářadí vlastní, stroj PPS 12 jednotný a přetlakový ventil dodá pořadatel
Štafeta 400 m CTIF – proudnice, rozdělovač, hadice - vlastní, ostatní dodá pořadatel.
Štafeta požárních dvojic – hadice, proudnice, přechod B/C - vlastní.
Štafeta 4 x 60 m – proudnici, hadice, rozdělovač - vlastní.
PÚ CTIF – Hadice, nosiče hadic, džberové stříkačky+hadice+proudnice D, rozlišovací čísla,
píšťalku vlastní, ostatní zajistí pořadatel.

DOROST
•
•
•
•
•
•

PÚ – nářadí vlastní, stroj PPS 12 jednotný a přetlakový ventil dodá pořadatel, 2 pokusy
Štafeta 4 x 100 m – hadice, proudnici, rozdělovač - vlastní
Běh na 100m s překážkami – hadice, proudnici, rozdělovač - vlastní. S ohledem na hladký
průběh disciplíny nutností mít minimálně 2 sady na družstvo
Testy – pro ročník 2021- 2022 byly otázky zveřejněny na www.dh.cz (testy dodá pořadatel)
Dvojboj- hasící přístroj dodá pořadatel
Při překonávání domečku bude na ploše před ním umístěna podložka chránící povrch
tartanu (zajistí pořadatel), kterou závodník je povinen použít.V případně vzniklého
poškození povrchu bude uhrazena tím, kdo škodu způsobil.

Překážky zabezpečí KSH MSK. V průběhu soutěže bude prováděna namátková kontrola nářadí!

Prezence:
Při prezenci předloží vedoucí družstev:
• Originál přihlášky (formulář je přiložen v příloze)
• členské průkazy SH ČMS všech členů družstva s aktuální fotografií, všichni závodníci předloží
OBČANSKÝ PRŮKAZ nebo CESTOVNÍ PAS (bez předložení průkazů nebude závodníkovi
umožněn start)
• bude provedena kontrola čísel členských průkazů s Centrální evidencí členů SH ČMS
• kroniku kolektivu s hodnocením celoroční činnosti od OSH
Závodníkům, kteří nesplní podmínky presence v příslušné kategorii, nebude umožněn start v soutěži!
Všichni vedoucí jsou povinni mít u sebe průkazy pojištěnců všech členů družstva!
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Doprava: na vlastní náklady družstev, ve spolupráci s příslušnými OSH.
Strava formou balíčku. Pořadatel nezajišťuje ubytování závodníků a doprovodu.
Zdravotní službu a dezinfekci: zajistí pořadatel.
Hygienická opatření dle situace vedoucí budou informováni o změnách.
Štáb soutěže:
1.
2.
3.
4.
5.

náčelník štábu
zástupce náčelníka štábu
velitel soutěže
hlavní rozhodčí
pracovníci

Zdražila Tomáš/ Durlák Jan
Šárka Čerňáková
Čarvaš Vítězslav
Bordovský Petr
Střálková Lenka, Fešar Radek

6. rozhodčí disciplín
Plamen: ZPV
Požární útok
Štafeta 4 x 60m
Štafeta CTIF
Štafeta požárních dvojic
PÚ CTIF
Dorost:

7.
8.
9.
10.

Požární útok
Štafeta 4 x 100m
Běh 100m s překážkami
Dvojboj
Test PO

vedoucí sčítací komise
prezence
vedoucí tech. čety
hlasatel

Goluch Michal
Fišer Ivo
Raš Roman
Hrbáček Pavel
Horňák Pavel
Petrová Zuzana

FM
NJ
KA
OV
BR
FM

Hodulák Jaroslav
Durlak Jan
Raš Roman
Hrbáček Pavel
Sikora Jana

NJ
OP
KA
OV
KA

Rožnovský Ivan
Svobodová Lucie + 2
Vitásek Tomáš
Figura Daniel
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Pořadí a místo nástupu na plnění disciplín / prezenci:

2022

Plamen

Dorostenci

Dorostenky

1.

FM

NJ

OP

2.

OP

FM

KI

3.

KI

BR

OV

4.

BR

OP

NJ

5.

NJ

KI

FM

6.

OV

OV

BR

7.

FM

8.

OP

9.

KI

10.

BR

11.

NJ

12.

OV

Pořadí jednotlivců a jednotlivkyň bude upřesněno na poradě vedoucích.
Žádáme všechny účastníky, aby dodržovali veškeré pokyny uvedené v tomto dokumentu.
Další informace obdrží vedoucí kolektivů při prezenci a na následných poradách. Porušení
stanovených podmínek a ostatních závazných pokynů může být důvodem k vyloučení ze
soutěže. Věříme, že se všichni zasadíte o zdárný a důstojný průběh soutěže. Upozorňujeme
všechny účastníky, že časový rozvrh plnění jednotlivých disciplín je pouze orientační a v
průběhu soutěže může být měněn dle aktuální situace. Proto sledujte v průběhu soutěže pokyny
členů štábu soutěže.
Srdečně blahopřejeme všem, kteří se svými výkony probojovali do krajského kola, těšíme
se na shledanou.
V příloze jsou mapy, přihláška a způsob měření PÚ CTIF.
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Příloha: Mapy
Stadion tj.Slezan, Frýdek-Místek: 49.682569873977535, 18.35104776683453
Na Příkopě 1159, 738 01 Frýdek-Místek - Frýdek

ZPV - Areál hřiště osadního výboru Zelinkovice – Lysůvky, 49.6684206N, 18.2927864E
Hraniční 119, 739 42 Frýdek-Místek - Lysůvky

Ubytování – rozhodčí

Příloha: odkaz na přihlášku a vzor vyplněné přihlášky

odkaz:
https://prihlasky.dh.cz/send/send-done/Hash/2c1540816b1b1449ac730290dfc4e58c7f37f9e2

vzor:

Postupně vyplňte všechny soutěžící

