SH ČMS Okresní sdružení hasičů Vsetín
Svárov 1082, 755 01
Tel. 571 165 655, 778 870 155 E-mail: kancelar@osh-vsetin.cz

Organizační zabezpečení podzimního srazu a závodu
hasičské všestrannosti 2018
V souladu se směrnicí PLAMEN celostátní hry pro mladé hasiče, kde hlavním cílem je
rozvíjení dětských znalostí, vědomostí a získávání návyků v jednotlivých oblastech
činnosti hasičů, vydává odborná rada mládeže při OSH ve Vsetíně následující pokyny:

Termín konání:
Místo konání:

22.září 2018
Semetín

Program:

08.00
08.45
09.00
09.30

Štáb soutěže:

Roman Silvestr – vedoucí OORM Vsetín
Přemysl Sousedík – náměstek starosty OSH Vsetín
Vladislav Šuvada – tajemník OORM Vsetín
Martin Kuráň - – tajemník OORM Vsetín
Blanka Šochová – hospodářka OSH Vsetín

Rozdělení úkolů:

Sousedík Přemysl – hlavní rozhodčí
Radomír Hrňa – velitel soutěže
Šochová Blanka, Grygaříková Markéta
Adámková Hana – prezentace,
Sousedík, Silvestr – start, cíl
Kovář Vlastimil, Hrňa Radomír – střelba
Juřička Pavel, Kuráň Martin – uzlování
Pavelka Evžen, Mikuda Libor – základy topografie
Černotová Michaela
Grygaříková Markéta – základy první pomoci
Vladislav Šuvada, Hana Adámková - základy PO
Fila Tomáš, Mareček Tomáš, Mikulenka Jan – lano

– 08.45 hod. příjezd, prezentace
– 09.00
porada vedoucích a rozhodčích
– 09.30
nástup, vyhodnocení soutěže OL MH
– 13.30
plnění závodu

Stravování:

zabezpečí SDH Semetín ve spolupráci s OSH Vsetín.
Při prezentaci obdrží soutěžící, rozhodčí a vedoucí stravenky.

Doprava:

při použití vozidel PO je nutné dodržet podmínky pro přepravu
osob, zabezpečení akceschopnosti jednotek PO pro případ
požáru a povolení k výjezdu od obce.

Kroniky:

dovezte s sebou, v případě zájmu, pro záznam o účasti v ZHV.

Účast v ZHV:

na základě zaslané přihlášky poštou, e-mailem nebo
telefonického přihlášení kontakty viz. výše do 17.9.2018.
Velitel + 4 členové hlídky, vedoucí může z jednoho
družstva přihlásit 2 hlídky, každý člen kolektivu může však
běžet pouze jednou. Započítává se lepší výsledek.

Kategorie:

- mladší žáci 6 – 10 let
- starší žáci 11 – 15 let

Podmínky účasti:

všichni účastníci předloží při prezentaci členský průkaz
.

Zvláštní upozornění:
-

-

družstvo, které se nezúčastní ZHV v roce 2018 nebude hodnoceno do ročníku
OL MH Vsetín 2019!!! (Může se zúčastnit bez celkového hodnocení. Změny a
další podmínky účasti v OL MH Vsetín budou zveřejněny do konce 31.března
2019)
průkaz mladého člena – vedoucí předloží všechny průkazky MH ke kontrole. Bez
registrace nelze povolit start.

Provedení závodu: ZHV bude proveden podle směrnice PLAMEN platných od 1.9.2016.
Viz .rozdělení do věkových kategorií pro ročník 2018/2019
Štáb soutěže a výkonný výbor OSH Vsetín přeje všem soutěžícím hodně úspěchů v ZHV a
věří, že vedoucí své kolektivy dobře připraví do soutěže a zabezpečí jejich účast.

P ř em y s l S o u s ed í k v . r .

R o m a n S i l v es t r v . r .

Náměstek starosty OSH

Vedoucí OORM

Jaromír Polanský v.r.
Starosta OSH Vsetín

