SH ČMS ‐ Okresní sdružení hasičů Zlín
spolu s SDH Zádveřice

Organizační zabezpečení
Okresního kola hry Plamen 2018/2019
Organizátor soutěže :

SDH Zádveřice

Termín konání soutěže :

13.10.2018

Místo konání :

fotbalové hřiště Zádveřice

Termín příjmu přihlášek :

8. října 2018 do 12:00 hod.
https://goo.gl/forms/8sFdl5P3xCH0Rg7P2

Soutěž se koná za každého počasí
Účast :

• Okresního kola se mohou zúčastnit soutěžní družstva s max. počtem 10
dětí, 1 vedoucí a 1 řidič
• Věk soutěžících musí odpovídat směrnicím hry Plamen
• Soutěžící musí mít s sebou průkaz SH ČMS s fotografií

Kategorie :

• Mladší žáci
• Starší žáci

Prezence :

• Prezence bude provedena po příjezdu družstva. Vedoucí předloží jmenný
seznam, členské průkazy SH ČMS s fotografií

Startovní pořadí :

• Startovní pořadí bude určeno losováním na poradě vedoucích mládeže
27. a 28.9.2018 v Držkové a bude zároveň i startovním pořadím pro jarní
část okresního kola

Strava :

• Pro včas přihlášená družstva bude strava zajištěna v prostoru konání
soutěže.

Vybavení účastníků :

• Oděv a obuv dle Směrnice hry Plamen, materiál pro provedení disciplíny
PÚ CTIF vlastní dle směrnice hry Plamen s dodatky OORM

Hodnocení :

• Provedení a hodnocení dle Směrnice hry Plamen platné od 1.9.2016 s
dodatky OORM Zlín
• Na vlastní náklady SDH
• Zajistí pořadatel

Doprava kolektivů :
Zdravotní služba :

Soutěžní disciplíny :
1 PÚ CTIF

• Provedení dle směrnice hry Plamen s dodatky OORM Zlín
• V požárním útoku CTIF soutěží 9 členů družstva
• Družstvo má v disciplíně dva pokusy!
• Disciplína bude měřena elektronickou časomírou. Velitel ukončí pokus nikoliv
zvednutím ruky, ale zmáčknutím tlačítka časomíry. Hodnocení práce velitele se
nemění.

2 ZPV

• Družstvo, které má 10 členů družstva může utvořit 2 hlídky s 5ti členy. Družstvo
s menším počtem soutěžících utvoří 1 hlídku. Každá hlídka má jeden pokus

Časový rozvrh soutěže :
Příjezd kolektivů nejpozději :
Prezence :
Nástup a slavnostní zahájení
Zahájení soutěžních disciplín

do 7:30 hodin
7:00 ‐ 8:00
8:30
9:00

Štáb soutěže :
Velitel soutěže :
Náčelník štábu :
Hlavní rozhodčí :

Vlastimil Nevařil, v.r.
Vedoucí OORM Zlín

Vlastimil Nevařil
Miroslav Šípek

Ing. Josef Bernátík, v.r.
Starosta OSH Zlín

Dotazy k provedení a hodnocení disciplín a k organizaci soutěže zodpoví Vlastimil Nevařil, email.
oorm@oshzlin.cz, nebo na tel 722 530 073

