Organizační pokyny k okresnímu hodnocení hry Plamen
ročníku 2011 - 2012.
Místo konání :
Termín konání:
Příjezd jednotek:

hasičský areál Vacenovice
12.května 2012
8,30 hodin

Do této doby bude provedena prezence všech účastníků soutěţe okresního hodnocení.
Závěrečného hodnocení se zúčastní všechny kolektivy mladých hasičů včetně těch,které se
nezúčastnily z jakéhokoliv důvodu Závodu poţárnické všestrannosti.Svoz zabezpečte
osvědčeným způsobem poţárními vozidly po dohodě s velitelem sboru.
Věkové kategorie je nutno dodrţet:

mladší 1.9.2005 – 2.9. 2000
starší 1.9.2000 – 2.9.1996
Kolektivy se dostaví k soutěţi v oděvu dle směrnic Plamen v druţstvu
jednotní,přilba. Kaţdý kolektiv bude mít vlastní píšťalku,nejsou dovoleny kopačky na ţádné
disciplíně. Vedoucí kolektivů předají kroniky k hodnocení činnosti při soutěţi v Ţeravicích
dne 6. května 2012.Průkazy budou určitě kontrolovány v průběhu soutěţe .Kontrolou je
pověřen Radou mládeţe Lukáš Tesařík SDH Uhřice
Časový rozvrh: do

presence
porada rozhodčích
nástup soutěţních jednotek
zahájení plnění disciplín
předpokládaný konec

8,30 hod.
8,45 hod.
9,15 hod.
9,30 hod.
17,00 hod.

K plnění disciplín budou kolektivy nastupovat podle rozlosování na Závodu
poţárnické všestrannosti.Soutěţní disciplíny budou prováděny dle směrnic hry Plamen
platných od 1.9.2004 s platnými dodatky.Další upozornění:druţstvo nebude připuštěno na
start bez evidenční karty ,členských průkazů s fotografií a zaplacení příspěvku
s pojištěním/výše 50,- Kč na dítě./PÚ CTIF bude prováděn pouze v kategorii starší ţáci. Při
presenci bude kontrola členských průkazů s fotografií. Plyn na Poţárním útoku lze přidat aţ
po ponoření koše do vody.Jinak je pokus neplatný.Je povolena matice čerpadla /redukce/ na
savice ( kaţdý , kdo potřebuje si přiveze vlastní).
Štáb

soutěţe

Velitel soutěţe:
Hlavní rozhodčí:
Tajemník soutěţe:

Michal Příkaský
Mgr. Příkaská Jaroslava
manţelé Kuchařovi

Rozhodčí disciplín:
- poţár ní útok CTIF
- štafeta CTIF
- poţární útok
- štafeta 4x60
- štafeta PD
MTZ soutěţe
Sčítací komise

Marie Šímová
Ing. Letocha Tomáš
Stanislav Šíma st.
Jana Kholová
Martin Lipár

Michna Jaroslav
Jana Trojancová

SDH Ratíškovice
SDH Ratíškovice
SDH Bzenec
SDH Ţdánice
SDH Rohatec
SDH Ţdánice
SDH Mistřín
SDH Velká nad Veličkou

SDH Ţeravice
SDH Petrov

UPOZORNĚNÍ:Prosím pozorně si přečtěte,kdo má jaký materiál zabezpečovat k provádění
disciplín a po příjezdu na soutěţ ji odevzdejte pověřené osobě za MTZ panu Jaroslavu
Michnovi SDH Ţeravice.Přiloţenou návratku zašlete nejpozději do 1.května 2012 na
sekretariát OSH,nebo nahlaste počty účastníků na SMS na číslo 739091230 a nebo mailovou
adresu oshhodonin@seznam.cz. Při plnění disciplín je moţné pouţít i vlastní nářadí.Na
přípravu materiálu na disciplínu jsou 3 minuty.
Materiálové zabezpečení:
Požární útok CTIF:
2ks bariéra 2x0,7m
OSH + Mistřín
2 ks tunel 6x0,6x0,8 m
OSH + Mistřín
2ks lávka 2x0,35x0,2 OSH + Mistřín
8 ks hadice C52 15m s nosičem Mistřín + OSH
2ks pevná spojka C
OSH + Mistřín
4 ks nástřikové terče
Mistřín + OSH
2 ks stojan
OSH + Mistřín
8 ks lana
Mistřín + OSH
4ks hadice C s 2 proudnicí C OSH
2 ks stojan s vyobraz.prostředky OSH + Mistřín
2ks rozdělovač
OSH+ Mistřín
2 ks sběrač
OSH + Mistřín
2 ks vazák na hadice
OSH + Mistřín 2 ks nosič hadic
OSH + Mistřín
2ks klíč na spojky
OSH + Mistřín
2 ks sací koš
OSH + Mistřín
dţberovky 2 ks
OSH + vlastní
koberec
Mistřín + OSH
2ks příkop
OSH + Mistřín plastový barel
Bzenec
Hadice na dţberovky 3metry dlouhé a proudnice Mistřín + OSH
Štafeta CTIF:
1ks ţebříková stěna
1ks lehkoatl.překáţky
1 ks RHP prázdný
2ks hadice C 15m
proudnice

2 ks stojan s laťkou
2 ks podláţka
1 ks hadice C
1ks nosiče na hadice

materiál dodá OSH

Štafeta 4 x 60 m:
1ks překáţka 1,5m
1ks příčné břevno 0,8m

OSH
OSH

1 ks kladina 4x0,8 m
1ks RHP+ 3 podloţky

OSH
Ţdánice

Požární útok:
1ks motorová střík.PPS 12
1ks nádrţ na vodu
2ks proudnice C jednotné

OSH,HZS
Vacenovice
OSH

2 ks základna 2x2x0,1 Vacenovice
přetlakový ventil Rohatec
2 ks terče nástř + el.čas Vacenovice

Štafeta Požárních dvojic:
2ks hydrantový nástavec
2ks hadice C
Kuţele

Ratíškovice
Ratíškovice
Ratíškovice

2ks přechod 75/52
2 ks proudnice C

Ratíškovice
vlastní

Kdo nemá materiál,který má zabezpečit nahlaste to prosím na telefon 737880561

Jiné organizační pokyny:každá organizace nahlásí jednoho rozhodčího a 2
časoměřice,.Pokud druţstvo nenastoupí do 3 minut na disciplínu bude diskvalifikováno.
U disciplín PÚ CTIF, PÚ , ŠPD bude podáváno hlášení /“Pane rozhodčí soutěţní kolektiv
mladých hasičů ze Stráţnice je nastoupeno k provedení disciplíny poţární útok apod……/
Informace pro všechny členy Odborné rady mládeže a rozhodčí i dorostence +
dobrovolníci,že příprava hřiště bude v pátek 11.května 2012 v 16,00 hodin.
Na základě dohody na Shromáţdění vedoucích se budou na přípravě podílet SDH Ţdánice,
Petrov, Kyjov, Kněţdub, Hr.Lhota, Kozojídky ( ale samozřejmě platí v první řadě předchozí
tučně psaná věta)
Projednáno na OR mládeţe dne 18. dubna 2012
Mgr.Trojancová Jana v.r.

Mgr.Jaroslava Příkaská v.r.

vedoucí OR mládeţe

vedoucí sekce rozhodčích

Kuchař Miroslav v.r.
starosta OSH

Návratka
starší žáci ______

počet kolektivů

mladší žáci ______ počet kolektivů

______ počet dětí

_______ počet dětí

doprovod ______ počet osob

rozhodčí
jmenovitě_____________________________________________________

časomíra
jmenovitě______________________________________________________

