SH ČMS - Okresní sdružení hasičů V s e t í n
Svárov 1082, 755 01 Vsetín
tel. 571 165 655, 778 870 155
E-mail: kancelar@osh-vsetin.cz, starosta@osh-vsetin.cz

Vsetín 26. 1. 2018

Organizační zabezpečení obvodových kol
celostátní hry PLAMEN v okrese Vsetín pro rok 2018
Odborná rada mládeže při OSH rozhodla na svém jednání 26.1.2018 organizovat obvodová kola
pro mladé hasiče v souladu se směrnicemi hry PLAMEN.
Cílem hry je soutěžní formou podporovat celoroční pestrou činnost dětí se zájmem o požární ochranu.
Podmínky účasti v soutěži:
zúčastnit se může kolektiv mladých hasičů nejméně 9-ti členný, bez rozlišení pohlaví ve věku od
6 do 15 let. Kdykoli v roce ukončení příslušného ročníku hry Plamen nesmí soutěžící mladší
kategorie dovršit 12 let, v kategorii starší nesmí dosáhnout 16 let.
zúčastnit se mohou mladí členové, kteří jsou zaregistrovaní na Okresním sdružení hasičů Vsetín a
vlastní členský průkaz opatřený fotografií. (předkládá se při prezentaci). Soutěžící, kteří ke
dni soutěže dovršili 15 let, mají povinnost předložit při prezenci OP, popřípadě pas.
Kategorie:
mladší žáci do 11 let
starší žáci do15 let
Obvodová kola se uskuteční ve dvou obvodech – Vsetín a Valašské Meziříčí:
5. května 2018 v 07:00 hod Halenkov – pro okrsky Vsetín, Hovězí, Val. Polanka, Lidečko, Ratiboř,
Bystřička
5. května 2018 v 07:00 hod Valašská Bystřice – pro okrsky Val. Meziříčí, Lešná, Kelč, Loučka, Zašová,
Bečvy
Postup do okresního kola:
starší žáci – 6 nejlepších družstev z obvodu, v případě vysoké účasti družstev v některém
z obvodů si OORM Vsetín vyhrazuje možnost počet postupujících navýšit.
mladší žáci – z každého obvodu vítězné družstvo
Program obvodových soutěží:
1. 07:00 – 07:45 prezentace – kontrola registrace a platnost členství MH, záznam o účasti do kroniky
2. 08:00 – 08:15 zahájení, nástup
3. 08:30 až do skončení soutěže plnění disciplín dle směrnice hry Plamen
- 400m štafetový běh CTIF – 2 pokusy
- 4 x 60m
- požární útok plamen
- štafeta dvojic
- požární útok CTIF - neplní starší ani mladší kategorie

Štáb soutěže:
za přípravu a průběh soutěže obvodových kol hry PLAMEN odpovídá příslušný štáb soutěže,
který je jmenovaný pořádající organizací
za Okresní sdružení odpovídají členové odborné rady mládeže a VV OSH Vsetín, v Halenkově –
Černotová Michaela, Sousedík Přemysl, Silvestr Roman, ve Valašské Bystřici – Grygaříková
Markéta, Mikuda Libor, Šuvada Vladislav
Finanční a materiálové zabezpečení:
ze strany OSH Vsetín bude zajištěno dodání:
všech tiskopisů pro vyhodnocení soutěže
podle požadavků stopky, startovní čísla, praporky
příspěvek na ceny, věcné náklady – 6.860,- Kč na obvod, plus vlastní spoluúčast 2.940,- Kč
příspěvek na občerstvení soutěžících á 40,- Kč na osobu (jedno družstvo = 10 dětí)
Vyúčtování bude provedeno na základě předložený dokladů a prezenčních listin.
Ze strany pořádajícího SDH je nutné zajistit:
místo soutěže
překážky
odebrání materiálu požadovaného na OSH
občerstvení pro soutěžící v hodnotě příspěvku
další občerstvení pro ostatní účastníky
rozhlas a další úkoly z rozhodnutí štábu
zdravotní službu
Ze strany soutěžícího SDH je nutné zajistit:
registraci všech mladých hasičů na OSH Vsetín
výzbroj pro plnění disciplín dle Směrnice hry PLAMEN – PS 12 spolu s proudnicemi C na
Požární útok Plamen vlastní !!!!
odevzdání přihlášky při prezentaci podle kategorií a platné členské průkazy MH
Doprava účastníků:
vlastními prostředky, při použití PO je nutno obdržet povolení k jízdě od obecního úřadu
Kroniky:
kolektiv předloží u prezentace vedenou kroniku kolektivu MH a celoroční činnosti, kde bude
proveden záznam o účasti v obvodovém kole
dle rozhodnutí OOR mládeže se v roce 2018 kroniky nebudou bodovat a započítávat v celkovém
hodnocení
Přihláška do soutěže:
vedoucí MH nahlásí počet zúčastněných družstev do 25. 4. 2018 včetně na OSH Vsetín
telefonicky na číslo 571 165 655, nebo na email kancelar@osh-vsetin.cz. Kdo tak neučiní, tak
jeho družstvu nebude poskytnuta strava. Vyplněnou přihlášku odevzdají vedoucí při prezentaci
před zahájením soutěže.

Jaromír Polanský v. r.
Starosta OSH

Roman Silvestr v. r.
Vedoucí OOR mládeže
Přemysl Sousedík v. r.
Náměstek starosty OSH

