
Organizační zabezpečení společného Závodu požárnické všestrannosti
Plamen a dorost 2021/2022

Termín konání: SOBOTA 2. října 2021
Místo konání: Lysice, areál letního kina
Příjezd rozhodčích, porada 7:00, 7:15
Příjezd kolektivů, prezence: dle zaslaného rozpisu
Příjezd dorostu a jednotlivců.: dle zaslaného rozpisu
Zahájení plnění disciplín: 8:00
Doprava soutěžících kolektivů: po dohodě s městskými a obecními úřady požárními vozidly

Složení štábu soutěže:
Náčelník štábu: Milan Vykydal
Hlavní rozhodčí: Tereza Tesařová
Sčítací komise: OORM
Rozhodčí disciplín: ZPV Petr Němec

štafeta pož. dvojic Martin Janíček
MTZ, zdravotní zabezpečení: okrsek Lysice, OORM

ZPV se zúčastní až 10členné družstvo (možno postavit dvě 5členné hlídky), jednotlivci v kat. dorostu,
vedoucí družstva a řidič.

Z důvodu hygienických opatření bude vytvořen časový harmonogram startu jednotlivých družstev. Čas
začátku plnění disciplíny je závazný a bude sestavován dle přijetí přihlášky s přihlédnutím na množství
přihlášených závodníků! Časový harmonogram bude odeslán na uvedené maily po přijetí přihlášek. V
případě nedodržení času nebude umožněn družstvu start.

Čas startu bude startem na disciplíně ZPV. Svůj pokus na štafetě dvojic je možné splnit před nebo po ZPV.

Při příznacích respiračního onemocnění zvažte prosím svoji účast.

Po splnění disciplín družstvo opouští areál (vyjma družstev, které mají ještě dorostence/ky).

Prosíme poslouchejte pokynů rozhodčích a štábu a omezte shromažďování na minimum.

Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách OORM. U obou disciplín bude mít vedoucí družstva
možnost si vyfotit zapsané časy pro případ protestu proti vyvěšeným výsledkům.

KATEGORIE MLADŠÍCH A STARŠÍCH ŽÁKŮ.
ZPV kategorie mladší a starší budou plnit následující disciplíny, provedení dle Směrnic:

- střelba ze vzduchovky (kovové střelničky stejného typu jako v minulých letech)
- základy topografie (možno použít vlastní buzolu)
- uzlování
- základy první pomoci
- požární ochrana (obrázek techn. prostředku se přiloží na skutečný techn. prostředek, vhodný a

nevhodný hasicí přístroj se určí vylosování obrázku a ústním určením has. přístroje)
- překonání překážky po vodorovném laně



Štafeta dvojic
- dle nových směrnic (materiál vlastní)
- („citace ze směrnic“) Každé družstvo může postavit jednu (4 členové družstva nastoupeni 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 z 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.

KATEGORIE DOROSTENCI A DOROSTENKY - DRUŽSTVA I JEDNOTLIVCI
V případě smíšené hlídky bude tato hodnocena jako kategorie dorostenky bez možnosti postupu do
dalších kol soutěže.
Hlídky a jednotlivci budou plnit následující disciplíny dle směrnic pro činnost dorostu:

❖ ZPV
- střelba ze vzduchovky
- přesun podle azimutu (vlastní buzolu NUTNÉ !!!)
- určování RHP
- věcné prostředky PO (ústně)
- optická signalizace
- šplh
- přeskok přes vodní příkop
- základy první pomoci
-

JEDNOTLIVCI :
- ZPV dle směrnic pro jednotlivce.

Materiální zabezpečení:
Materiál potřebný k provedení disciplín dodá pořadatel pokud není uvedeno jinak (hadice, buzoly
vlastní….).
Ústroj:
Dle směrnic pro hru Plamen a soutěž dorostu - včetně obuvi, a to po celou dobu závodu – na všech
stanovištích i v cíli!!!!.
Členové štábu soutěže a rozhodčí v pracovním stejnokroji.

vedoucí kolektivů zodpovídají za kázeň svého kolektivu
Každý soutěžící musí mít členský průkaz MH s fotografií, ten kdo tento průkaz nemá,
může si jej vyřídit na OSH Blansko–osh.blansko@c-mail.cz

Pokud nemá SDH zaplacené členské příspěvky OSH a nemá odevzdaný Registrační list
kolektivu MH, nebude družstvu MH umožněn start v soutěži!!!!!
– strava pro soutěžící a vedoucí není hrazena a zabezpečena OSH a OORM.

Pořadatel v dostatečné kapacitě zajišťuje stánkový prodej občerstvení.

PŘIVEZTE SI VLASTNÍ hrníčky, nebo kelímky na čaj.

mailto:osh.blansko@c-mail.cz


Uvítáme pomocné rozhodčí na celý den!!!!!! Pomocní rozhodčí se hlaste na mail

oormblansko@seznam.cz nebo přes formulář při přihlašování závodníků.

Přihlášky do  soutěže  přijímáme  pouze  v  elektronické podobě  ve  vyplněném  formuláři na adrese
https://forms.gle/kEHkTqyBPeYUZoPe8 a to do 26. září 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).

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.

Mgr. Milan Vykydal Mgr. Tereza Tesařová
starosta OSH ČMS V Blansku 8. 9. 2021 ved. OORM Blansko

https://forms.gle/kEHkTqyBPeYUZoPe8

