Organizační zabezpečení okresního kola požárně
technických disciplín celostátní hry Plamen 2020/2021
Termín konání:
Místo konání:
Příjezd kolektivů:
Prezence:
Zahájení plnění disciplín:

29. května 2021
Ráječko, hasičská louka
individuálně
max půl hodiny před zahájením plnění disciplíny
první družstvo 8:30

Složení štábu soutěže:
Náčelník štábu:
Velitel soutěže:
Hlavní rozhodčí:
Sčítací komise:
MTZ:
Prezence:
Rozhodčí disciplín: 4x60m
štafeta dvojic

Milan Vykydal
Zdeněk Menšík
Tereza Tesařová
OORM Blansko
OSH Blansko
Lucie Chlupová
Marek Vala
Martin Janíček

Okresního kola se z kolektivu MH zúčastní max. 10členná družstva, vedoucí družstev, řidič.
Soutěží se v kategorii mladších a starších žáků.
Z důvodu hygienických opatření bude vytvořen časový harmonogram startu jednotlivých
družstev. Čas začátku plnění disciplíny je závazný a bude sestavován dle přijetí přihlášky!
Časový harmonogram bude odeslán na uvedené maily 26. 5. po přijetí přihlášek. Na prezenci
je družstvo povinno se dostavit max půl hodiny předem (prosíme nejezděte dříve, aby
nedocházelo ke shromažďování). V případě nedodržení času nebude umožněn družstvu start.
Při příznacích respiračního onemocnění zvažte prosím svoji účast.
Po splnění disciplín družstvo opouští areál. Prosíme poslouchejte pokynů rozhodčích a štábu
a omezte shromažďování na minimum. Výsledky budou zveřejněny 29. 5. na webových
stránkách OORM. U obou disciplín bude mít vedoucí družstva možnost si vyfotit zapsané
časy pro případ protestu proti vyvěšeným výsledkům.
Je nutné dodržovat ochranu dýchacích cest dle aktuálních epidemiologických opatření.

Na okresním kole se budou plnit tyto disciplíny:
štafeta 4x60m
- dle směrnic
- provedení člunkově
- oba pokusy jednoho družstva proběhnou současně
- překážka pro obě pohlaví stejná: 70 cm
- materiál vlastní (tj. dvě sady hadic C 10 m, ….atd.)
- jednotné PHP dodá pořadatel
štafeta dvojic
- dle směrnic
- každé družstvo může postavit jednu (4 členové družstva nastoupí ve dvojstupu + velitel
stojící vlevo) nebo dvě štafety ve dvou variantách:
a) 4 + velitel = 1. štafeta, 4 + velitel = 2. štafeta
b) dvě čtveřice + jeden velitel = velitel je společný pro obě štafety, stojí vlevo u
levé štafety a na jeho doběhnutí vybíhají první dvojice obou štafet, započítává
se čas lepší štafety (jedna ze čtveřic + velitel)
- v případě dvou štafet, bez výjimky vykonávají disciplínu obě současně – je tedy třeba
zajistit si dvoje nářadí! Soutěž probíhá ve dvou drahách a jako výsledný čas družstva se
započítává čas lepší štafety.
Na tomto okresním kole nebude hodnocena celoroční činnost a nebudou kontrolovány
kroniky.
Soutěž bude probíhat dle směrnic pro hru Plamen
Materiální zabezpečení:
Překážky potřebné k provedení disciplín dodá pořadatel. V průběhu soutěže může být
provedena kontrola použitého vlastního materiálu.
Ústroj:
Při plnění všech disciplín je ochranná přilba povinná!
Soutěžní družstva nastoupí ve stejnokroji MH, (povoleno použít sportovní oblečení a sportovní
obuv s výjimkou kopaček).
Rukávy musí přesahovat lokty a kalhoty přes lýtka.
Členové štábu soutěže a rozhodčí ve vycházkovém stejnokroji nebo tričku dle stejnokrojového
předpisu.
Vedoucí bude v době plnění disciplín oblečen do reflexní vesty a jako jediný bude mít možnost
pohybovat se v prostu přípravy disciplín. Pro soutěžní družstvo je jen jeden takto označený
vedoucí. Ostatní budou vykázáni. Vedoucí kolektivu zodpovídá za kázeň svého kolektivu.
Každý soutěžící musí mít členský průkaz MH s aktuální fotografií. Pokud nemá SDH zaplacené
členské příspěvky OSH nebo nemá odevzdaný registrační list kolektivu MH, tak nebude
družstvu umožněn start v soutěži.
Strava pro soutěžící a vedoucí není zabezpečena. Stánkový prodej bude realizován dle
aktuálních vládních nařízení.
Zdravotní službu zabezpečuje OSH Blansko.

Odvolací komise bude složena z velitele soutěže, hlavního rozhodčího a náčelníka štábu.
Přihlášky do soutěže přijímáme pouze v elektronické podobě ve vyplněném formuláři na adrese
https://forms.gle/YwQq34C9waPZ5mjH8 a to do 26. května 20:00 hod. Pokud nedojde u
družstev k žádné změně, jinou přihlášku není třeba zasílat ani vozit.
Na přihlášce bude u každého družstva uveden jeho vedoucí, který jediný bude moci po
předložení svého členského průkazu s fotografií jednat jménem svého družstva.
Změny v počtu družstev a jejich odhlašování do 26. května 20:00 hod na mail OORM.
V případě změny pouze ve jménech (beze změny v počtu přihlášených družstev) oproti
vyplněnému formuláři elektronické přihlášky předloží vedoucí u prezence jednoduchý přehled
změněných soutěžících.
Na prezenci se dostaví celé družstvo a budou předloženy členské průkazky s aktuální
fotografií. Každý člen družstva včetně vedoucího, řidiče a případného doprovodu odevzdá
u prezence čestné prohlášení o negativním výsledku na přítomnost viru SARS-CoV-2
(Covid 19). Toto potvrzení nesmí být starší než 72 hodin. U dětí prohlášení potvrdí
zákonný zástupce případně škola, u dospělých zaměstnavatel nebo v případě
samotestování dotyčný sám (prosíme o pravdivost). Uznávané budou samozřejmě také
potvrzení o negativním výsledku z testovacího centra. Vzor prohlášení je ke stažení na
stránkách OORM, akceptovatelné budou také jiná potvrzení (testovací centrum, škola,
zaměstnavatel…)

S pozdravem

Mgr. Milan Vykydal
starosta OSH Blansko

Mgr. Bc. Tereza Tesařová
vedoucí OORM Blansko

