Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, OSH Frýdek - Místek
ul. Pavlíkova, 738 02 Frýdek-Místek, tel.č. 558 434 765

Všem kolektivům Mladých hasičů

14.04.2010

POZVÁNKA
Okresní sdružení hasičů ČMS a jeho odborná rada mládeže vás srdečně zve na okresní kolo
soutěže hry Plamen, které se uskuteční :

Frýdek-Místek, stadion Slezan
* 15. května 2010 - štafeta požárních dvojic, štafeta 4x60m, štafeta CTIF
- hodnocení celoroční činnosti - kroniky
Prezentace kolektivů MH:
Zahájení soutěže MH:

od 11.00 hod.
ve 12.00 hod.

Poznámka: strava - ovoce, oplatek, pitný režim

Nošovice - hřiště, sportovní areál za školou
* 29.května 2010 - požární útok s vodou, požární útok CTIF
- běh na 60 m s překážkami (pouze pro kateg.starší)
(nebudou akceptovány přihlášky v den konání závodu)
Prezentace kolektivů MH:
Zahájení soutěže MH:

od 7.00 - 7.45 hod.
v 8.00 hod.

Soutěží se dle platných Směrnic hry Plamen.
Kategorie: viz Směrnice str. 6.
Nářadí pro provedení disciplín dne 15.5.2010 dodá pořadatel.
Nářadí pro provedení disciplín dne 29.5.2010: PÚ CTIF - dodá pořadatel (kat.mladší, starší),
- džberovky vlastní, pořadatel zajistí pouze proudnice D a hadice D.
Pro provedení požárního útoku - stroj PPS 12 (bez úprav) si zabezpečí kolektivy vlastní (kat.mladší, starší)
včetně savic a koše.Pro urychlení soutěže je vhodné se dohodnout v okrsku na dodání stroje.
Přetlakový ventil a jednotné proudnice dodá pořadatel.
Poznámka: stravu zajistí organizátor.

N e z a p o m e ň !!!
Podmínkou účastí je řádná registrace u OSH a platné průkazy včetně fotografií (aktuální). Předložení
kroniky se zaznamenanou celoroční činností a opatřenou očíslovanými záložkami k provedeni vyhodnocení
celoroční činnosti.V průběhu soutěže bude prováděná kontrola čl. průkazů.V případě,že dojde ke zjištění
nedostatků v registraci kolektivu, bude tento kolektiv vyloučen ze soutěže.
Upozorňujeme - nenechávejte registraci nových členů na poslední chvíli!
Součásti této pozvánky je PŘIHLÁŠKA do okresního kola hry Plamen, kterou je nutné řádně
vyplněnou odeslat na OSH nejpozději do 5.května 2010, v případě nerespektování tohoto pokynu
se vystavujete nebezpečí, že vám nebude umožněn start .
Přílohy:

Přihláška do soutěže
Tabulka pro vyhodnocení celoroční činnosti
(lze stáhnout z www.oshfm.cz)

Šárka Č e r ň á k o v á
Vítězslav Č a r v a š
vedoucí OORM
tel.č. 776 231 246

