SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Zlínského kraje
spolu s Okresním sdružením hasičů Uherské Hradiště
pod záštitou hejtmana Zlínského kraje

Organizační zabezpečení
krajského kola hry Plamen 2019
Organizátor soutěže :

OSH Uherské Hradiště

Termín konání soutěže :

8. 6. 2019

Místo konání :

Atletický stadion Uherské Hradiště
do 5. června 2019 na e-mail: osh.uh@tiscali.cz (sken) nebo poštou
na: SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Uherské Hradiště

Termín příjmu přihlášek :

Palackého nám. 293, 686 01 Uherské Hradiště, tel.: 733 544 683
originál přihlášky č.1. bude odevzdán u prezence
Účast :

Soutěže se zúčastní TŘI vítězné kolektivy MH z jednotlivých okresních kol hry Plamen
Zlínského kraje. Jeden soutěžní kolektiv tvoří 10 členů + 1 vedoucí + 1 řidič = 12 osob. V
případě neúčasti vítězného kolektivu rozhodne příslušná OORM o vyslání náhradního
kolektivu.

Doprava kolektivů :
Zdravotní služba :
Strava pro soutěžící :

na vlastní náklady SDH, případně příslušné OSH
zajistí pořadatel
bude zajištěna organizátorem na základě včas zaslané přihlášky.

Soutěžní disciplíny :

provedení a hodnocení dle Směrnic hry Plamen.

1 PÚ CTIF
- překážky, terče, bednu na odložení nosičů, stojany, materiál ke stojanům a hadice s
proudnicemi ke džberovým stříkačkám zajistí pořadatel, disciplína bude měřena stopkami
- ostatní materiál vlastní (4 hadice C 15m, nosiče, džberovky, píšťalku a startovní čísla)
2 Požární útok
- nádrž, základna, přetlakový ventil (nového typu) a odtokovou hadici, nástřikové terče zajistí pořadatel
- ostatní materiál vlastní, včetně proudnic
3 Štafeta CTIF
- překážky, PHP, podložky, hadici s nosičem na přenášení zajistí pořadatel
- ostatní materiál vlastní
4 Štafeta 4x60 m
- překážky, PHP a podložky zajistí pořadatel,
- ostatní materiál vlastní
5 Štafeta požárních dvojic
- kužel, hydrantový nástavec a přechod B75/C52 zajistí pořadatel, disciplína bude měřena
stopkami
- ostatní materiál vlastní

6 ZPV
- veškerý materiál zajistí pořadatel
Startovní pořadí kolektivů :
bylo losováno na KORM 19.2.2019 v Kroměříži
1 UH
7 KM
2 ZL
8 KM
4 - 3 ZL
9 VS
4 ZL
10 VS
5 KM
11 VS
6 UH
12 UH
Vybavení kolektivů :
1
Kolektivy musí být vybaveny materiálem odpovídajícím Směrnici hry Plamen a požadavkům
OZ krajského kola.
2
Výstroj členů soutěžního družstva musí odpovídat Směrnici hry Plamen, v družstvu vždy
jednotná.
3
Kolektiv si přiveze kroniku, kterou odevzdá při prezenci (založit okruhy).
4
Přihlášku č. 2 soutěžního kolektivu s vyznačenými eventuálními změnami oproti zaslané
přihlášce č. 1 předá vedoucí při prezenci.
5
Členské průkazy SH ČMS všech členů družstva s fotografií a OP členů starších 15 let a u členů
mladších 15 let ověřený rodný list nebo pas.
6
Průkazy pojištěnce ZP všech členů soutěžního kolektivu.
7
Charakteristiku soutěžního družstva předáte u prezentace
Všeobecné podmínky a upozornění :
1
2
3

Za předání OZ krajského kola vítěznému kolektivu zodpovídá příslušné OSH
Za vybavení soutěžního kolektivu a zdravotní stav jednotlivých soutěžících odpovídá vedoucí
kolektivu.
Během soutěže bude prováděna namátková kontrola nářadí a soutěžících.

Časový rozvrh soutěže :
Příjezd kolektivů nejpozději :
Prezence :
Nástup a slavnostní zahájení
Zahájení sout. disciplín
Předpokládané ukončení soutěže cca :

do 7:00 hodin
6:30 - 7:30
8:00 - 8:15
8:30
17:00 - 18:00

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

Vlastimil Nevařil, v.r.
Vedoucí KORM

Vlastimil Nevařil
Lukáš Snopek
Jiří Chlápek

Ing. Josef Bernátík, v.r.
Starosta KSH ZK

