Organizační zabezpečení
KRAJSKÉHO KOLA
HRY PLAMEN
SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
2017

Pořadatel:

Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje
ve spolupráci s OSH Blansko

Termín konání: 17. 6. 2017
Místo konání:

Blansko, sportovní ostrov Ludvíka Daňka
stadion ASK Blansko
Blansko – Obůrka výletiště
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Účast:
➢ 7 desetičlenných družstev mladých hasičů + 1 vedoucí a 1 řidič
➢ 35 rozhodčích
➢ 10 členů štábu
➢ 20 členů technické čety
➢ hosté
Časový harmonogram:
do - 07,15 hod.
příjezd rozhodčích
07,15 – 07,45 hod.
příjezd a prezence družstev
07,30 - 07,45 hod.
porada rozhodčích
07,50 – 08,00 hod.
porada vedoucích
od 08,15 plnění disciplíny ZPV
průběžně přejezd na stadion ASK Blansko, cca 5km, seznámení se s
přenosnou stříkačkou
10.15
slavnostní nástup a zahájení
10:45
zahájení plnění disciplín

Stravování:

Teplý oběd na stadionu zabezpečuje pořadatel.
Po celou dobu konání soutěže bude možné zakoupit občerstvení přímo v areálu.

Doprava: na vlastní náklady (zajistí příslušné SDH po dohodě s příslušným OÚ).
Zdravotní služba: zajistí pořadatel
Podmínky soutěže:
Ihned po kvalifikaci na soutěž – nejpozději do 5.6.2017– zašlete na email oormblansko@seznam.cz nebo
adresu OSH Blansko, Sadová 2, 67801 Blansko vyplněnou přihlášku, potvrzenou příslušným OSH (příloha
č.1), originál přihlášky přivezete na soutěž k prezenci. U vedoucích a řidičů uveďte i úplné adresy bydliště a
telefonní číslo.
ŠTÁB SOUTĚŽE - ŘÍDÍCÍ ČÁST:
Náčelník štábu:

Jaroslav Ondráček

Velitel soutěže:

Martin Janíček

Hlavní rozhodčí:

Jitka Flodrová (Jihomoravský kraj)

Vedoucí technické čety
Protesty:

Michal Kobylka
dle platné Směrnice hry Plamen. Při podání protestu bud vybírána kauce ve výši 500,Kč za každý protest a za každé jednotlivé odvolání. Při zamítnutí protestu se kauce stává
příjmem pořadatele, při uznání protestu bude kauce vrácena v plné výši, a to ze všech
případných odvolání.

Odvolací komise:

náčelník štábu, hlavní rozhodčí, velitel soutěže
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ŠTÁB SOUTĚŽE – ORGANIZAČNĚ - TECHNICKÁ ČÁST:
Vedoucí sčítací komise:
Elektronické časomíry:
Komentátor:
Pracovní skupina:
Zdravotní služba:
Kontrola nářadí:
Rozhodčí:

Tereza Tesařová
OSH Blansko, KSH Jmk
Miroslav Kučera
složena z SDH okrsků Jedovnice a Černá Hora
OSH Blansko
kontrola nářadí namátkou po skončení pokusu
ZPV –
Libor Toul
Š 4x60 –
Petr Maniš
Š dvojic –
Miroslav Hladil
PÚ –
Tomáš Letocha
PÚ CTIF – Tomáš Sklenák
Š CTIF –
Petr Pejřil

ORGANIZAČNÍ POKYNY:

Prezence soutěžících: Bude probíhat dle časového harmonogramu soutěže.
Při presenci odevzdají vedoucí družstev doklady dle platné Směrnice hry
Plamen
a ) originál potvrzené přihlášky
b ) členské průkazy SH ČMS všech členů družstva s fotografií,
u členů starších 15 let občanský průkaz nebo pas
c ) kroniku družstva – k potvrzení účasti na oblastním kole. Kronika
nebude hodnocena dle Směrnic Plamen.
d ) charakteristiku družstva, pro komentátora akce.
Ústroj vedoucích a rozhodčích :vycházkový stejnokroj dle stejnokrojového předpisu SH ČMS, ve kterém
vedoucí nastoupí k zahájení a ukončení soutěže
Pro rozhodčí i vedoucí doporučujeme jako ústroj košili, sako, brigadýrku (klobouček)

Startovní čísla :
byla vylosována na krajské poradě vedoucích OORM v Drnovicích 27.2.2017
1. Blansko
2. Brno-venkov
3. Břeclav
4. Vyškov
5. Brno-město
6. Hodonín
7. Znojmo
TECHNICKÁ USTANOVENÍ:

Disciplíny Plamen:

dle Směrnice pro celoroční činnost kolektivů mladých hasičů SH ČMS
Závod požárnické všestrannosti
Štafeta požárních dvojic
Štafeta 4x60m
Štafeta CTIF
Požární útok CTIF
Požární útok
Štafeta 4x60m a štafeta CTIF na oválu s tartanovým povrchem. PÚ Plamen, PÚ CTIF a štafeta dvojic na
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trávě. ZPV v lesním terénu.
Zabezpečení překážek:

OSH Blansko ve spolupráci s KSH Jmk

Materiální zabezpečení:

Při provádění soutěže používají družstva vlastní nářadí.

Všechny požárně-technické disciplíny musí soutěžící absolvovat v přilbách schváleného typu.
V případě závady na vlastním nářadí nelze pokus opakovat.
POZOR!!!!!!
Disciplína požární útok proběhne na jednotných přenosných stříkačkách KOMFI s jednotnými proudnicemi.
Terče nástřikové pro požární sport.
Disciplína požární útok s překážkami CTIF – jednotné džberové stříkačky vč. hadic a proudnic. Každé
družstvo použije vlastní startovní čísla na PÚ CTIF, oboustranné.
Trénink na přenosných stříkačkách proběhne podle startovních čísel. Ihned po doběhnutí druhé hlídky v
disciplíně ZPV se každé družstvo přesune na stadion ASK v Blansku, kde v době do slavnostního zahájení
bude mít každé družstvo 10 minut na seznámení se strojem. Jen sací vedení nasucho, bez útočného vedení.
POŘADÍ JEDNOTLIVÝCH DISCIPLÍN A ČASY JEJICH PLNĚNÍ BUDE UPŘESNĚNO NA
SPOLEČNÉM NÁSTUPU A BUDE VYVĚŠENO NA INFORMATIVNÍ TABULI
Žádáme všechny účastníky, aby dodržovali veškeré pokyny uvedené v tomto dokumentu.
Podrobnější informace a případné změny v časovém harmonogramu obdrží vedoucí družstev při
prezenci a na následných poradách. Porušení stanovených podmínek a ostatních závazných
pokynů může být důvodem k vyloučení ze soutěže. Věříme, že se všichni zasadíme o zdárný průběh
soutěže

v.r. Bc. Zdena Jandová
starostka KSH JmK

v.r. Petr Pejřil
vedoucí KORM

v.r. Mgr. Milan Vykydal
starosta OSH Blansko
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souřadnice stadion: 49.3643222N, 16.6388328E;
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ZPV: 49.379879N, 16.6890756E
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Příjezd k ZPV: V Blansku stále rovně přes první kruhový objezd, kolem autobusového nádraží. Na
druhém kruhovém objezdu doprava (první výjezd) směr Sloup, a dále přes další kruhový objezd rovně
a stále po hlavní silnici, stále do prudšího kopce několik km. až k obci Blansko-Těchov. Po vjezdu do
obce je po cca 200m odbočka vlevo na Blansko-Češkovice a Obůrka, poté opět stále rovně a přes
malou obec Obůrka dojedete přímo k místu konání ZPV.
Od ZPV ke stadionu odjedete jinou cestou přes Blansko –Češkovice, pojedete stále přes všechny
křižovatky a objezdy rovně a dojedete přímo ke stadionu.
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PŘIHLÁŠKA
do krajského kola hry PLAMEN
SDH:
Okres:

Jmenný seznam členů družstva
poř. č.

jméno, příjmení

datum narození

bydliště

SDH, kde je členem

OSH

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Členové družstva souhlasí s využitím fotografických, filmových a jiných obrazových nebo zvukových záznamů, které
byly pořízeny osobami, které pověřil štáb soutěže, na příslušném postupovém kole k dalším provozním účelům
SH ČMS (plakáty, propagační předměty, informační tiskoviny apod.).

Vedoucí družstva:

Trenér družstva:

Jméno, příjmení:

Jméno, příjmení:

Datum narození:

Datum narození:

Bydliště:

Bydliště:

Telefon, e-mail:

Telefon, e-mail:

SDH:
(kde je členem)

SDH:
(kde je členem)

OSH:

OSH:

Podpis:

Podpis:

Vedoucí družstva čestně prohlašuje a stvrzuje svým podpisem, že souhlasí se zněním Organizačního zabezpečení, že zdravotní
stav přihlášených je odpovídající k absolvování akce, na kterou se prostřednictvím této přihlášky přihlašují, že soutěžící i jejich
zákonní zástupci byli seznámeni s prohlášením o dalším využití obrazových materiálů a se zpracováním osobních údajů přihlášených
správcem SH ČMS, Římská 45, 121 07, Praha 2, který shromažďuje a zpracovává osobní údaje i prostřednictvím svých
organizačních jednotek OSH a SDH k účelům statistickým na dobu nezbytnou pro účely organizace a vyhodnocení soutěže a že
veškerá výstroj, výzbroj, stroje a zařízení, které budou přihlášení při soutěži používat odpovídají ustanovením Směrnice hry Plamen.

POTVRZENÍ SDH:
Potvrzujeme, že všichni uvedení účastníci jsou řádně registrovanými členy SH ČMS a mají
zaplaceny členské příspěvky.
razítko a podpis

Rozpis členů družstva
štafeta 4 x 60 m
1.štafeta

2.štafeta

příjmení a jméno

příjmení a jméno

požární útok Plamen
příjmení a jméno

ZPV
1.hlídka

2.hlídka

jméno a příjmení

jméno a příjmení

