ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ
OKRESNÍHO KOLA HRY PLAMEN, ROČNÍK 2021/2022

Pořadatel:
SH ČMS Okresní sdružení hasičů České Budějovice
Termín konání:
28.5.2022
Místo konání:
Městské sportoviště Zliv

Účast:
Vítězná družstva
klíče:
1-4 družstva =
5-8 družstev =
9-11 družstev =
12 a více
=

mladých hasičů mladší a starší kategorie z obvodových kol podle postupového
1
2
3
4

Štáb soutěže:
Náčelník štábu:
Velitel soutěže: Pavel Hronek
Hlavní rozhodčí: Jiří Valenta
Prezence rozhodčích: Jiřina Gramanová
Prezence závodníci: Pavlína Slavíková + 1
Vedoucí technické čety: Vladislav Kofl
Vedoucí sčítací komise: Tomáš Michal
Časomíra: OSH, Bauer, Klečka
Zdravotní služba: Miluše Koflová
Časový harmonogram soutěže:
07:15 - 08:00
příjezd soutěžních družstev a rozhodčích na stadion ve Zlivi - prezence
08:00 – 08:15
porada rozhodčích
08:15
zavedení rozhodčích na trať ZPV, porada RD s vedoucími
08:30
nástup
09:00
začátek disciplín
09:00-12:00
Starší ZPV, pak dvojice a štafeta CTIF.
Mladší od čísla 1 štafeta CTIF, pak ŠPD a ZPV.
Mladší od čísla 7 ŠPD, pak štafeta CTIF a ZPV.
Cca 12:30
Začátek odpoledních disciplín
12:30 – 14:00
štafeta 4x60m mladší
12:30 – 13:45
útok CTIF starší
14:00 – 15:30
štafeta 4x60m starší
14:00 – 15:30
požární útok - každá kategorie má svou základnu
16:00 hod
nástup, vyhodnocení
Upozornění: Časový plán je orientační a může se změnit!
Přihlášky:
Odeslat elektronicky na OSH na mail: hasici@oshcb.cz do 20.5.2022.
Originál přihlášky odevzdá vedoucí při prezenci spolu s kronikou. Případné změny v přihlášce
vyznačte. Vedoucí budou mít u sebe průkazy s fotografií.
Ústroj:
Družstva dle Směrnice hry Plamen vydané v roce 2016. Družstvo musí mít minimálně 9 členů,
maximálně 10 členů.
Rozhodčí, štáb a vedoucí družstev vycházkový stejnokroj nebo PS II.

Upřesnění průběhu disciplín:
Disciplína ZPV:
Trať bude postavena v lesnatém terénu v blízkosti stadionu. Běží pouze 1 hlídka. Začínají starší.
Disciplína Štafeta CTIF:
Bude probíhat na ovále v jedné dráze. Pouze 1 pokus. Družstvo musí mít 9 členů, není možné
nastoupit s menším počtem! Začínají mladší od startovního čísla 1. Měření – časomíra. Hadice na
přenos vlastní.
Disciplína Štafeta požárních dvojic:
Dráha bude postavena na trávě ve dvou drahách. Mohou běžet 2 hlídky. Je možné použít vlastní
přechod B/C na hydrantový nástavec. Začínají mladší od startovního čísla 7. Měření: stopky.
Disciplína Útok CTIF:
Na trávě bude postavena jedna dráha. Pouze jeden pokus, kategorie starší. Měření: časomíra.
Startovní čísla mohou být vlastní, ale budou i k zapůjčení. Proudničky jednotné, džberovky a hadice
vlastní.
Disciplína Štafeta 4 x 60m:
Bude probíhat na ovále v jedné dráze, mohou běžet dvě hlídky. Postup: K rozhodčímu disciplíny
nastoupí vždy 2 družstva. První hlídka prvního družstva se připraví na dráhu, první hlídka druhého
družstva nastoupí kolem oválu – podle pokynů RD. Začínají mladší, po nich starší. Měření:
časomíra.
Disciplína Požární útok:
Bude probíhat na dvou základnách. Pouze jeden pokus. Povrch zámková dlažba + tráva. Terče
sklopky pro mladší, nástřikové pro starší. Měření: časomíra. Jednotné PPS: mladší PPS Tohatsu,
starší PPS 12.
Pravidla soutěže, materiál a vybavení:
Soutěž proběhne dle platné Směrnice hry Plamen, vydané v roce 2016 a dle ustanovení, uvedených
v tomto OZ.
Všechna družstva si přivezou vlastní materiál na provedení disciplín s výjimkou materiálu, který
poskytne pořadatel.
Při provádění disciplín bude akceptován pouze materiál bez zjevných nepovolených úprav,
odpovídající výše uvedené Směrnici. Pořadatel si vyhrazuje právo kontrolovat parametry použitého
nářadí. Všechny disciplíny (s výjimkou ZPV) budou prováděny v ochranné přílbě schváleného typu.
U disciplíny Požární útok se při poruše stroje a jeho následné výměně nebudou předchozí pokusy
opakovat. Na jednotlivých disciplínách bude podáváno hlášení.
Pořadatel zajistí:
Jednotnou požární stříkačku typu Tohatsu a PPS 12, přetlakový ventil s obtokovou hadicí a
kolenem pro požární útok, PHP na štafetu 4 x 60m a štafetu CTIF, jednotné proudničky na PÚ
CTIF.
Stravování:
Stravování bude zajištěno na stadionu
Zdravotní služba:
Zajištěna pořadatelem - zdravotník SDH Zliv.
Další ustanovení:
V prostoru plochy stadionu platí zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů.
Pořadatel neručí za škody či ztrátu materiálu na věcech vnesených nebo odložených v prostoru
soutěže, pokud je nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odložení.

Kontakt na pořadatele: vladislav.kofl@zliv.net
Rozhodčí disciplín:
ZPV
Štafeta dvojic
Štafeta CTIF
Útok CTIF
Štafeta 4x60
Požární útok

Jakub Kusák
Jiří Hucek
Jiří Červák
Jaroslav Tůma
Jana Petrásková
Jaroslav Klečka

Krajské kolo se koná 11.6.2022 v Blatné, postupuje pouze vítěz kategorie starší.
Žádáme všechny účastníky soutěže, aby se řídili pokyny uvedenými v tomto organizačním
zabezpečení.
Pořadí družstev bude vyvěšeno na stadionu.

