Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Okresní sdružení hasičů Karviná
se sídlem: Karviná Fryštát, Ostravská 883/8, 733 01, tel. 734 537 792

Organizační zabezpečení okresního kola
cs. hry P L A M E N a D O R O S T U na rok 2018

Okresní kolo cs. hry PLAMEN a DOROSTU pořádá OSH ČMS Karviná a zároveň OORM ve
spolupráci s SDH Bohumín Skřečoň.
Návrh organizační zabezpečení byl předložen ke schválení VV dne 19. 9. 2018.
Místo konání:

areál HZ Bohumín Skřečoň

Datum konání:

sobota 13. října 2018

Kategorie:

mladší žáci, starší žáci, DOROST - družstva (dorostenci,
dorostenky a smíšená), jednotlivci, jednotlivkyně (mladší,
střední, starší)

Časový harmonogram:

7:30-10:00

8:00
8:30-12:00
11:30-12:00
12:30

příjezd a prezence soutěžících dle čas. rozpisu
podle okrsků, který bude zaslán prostřednictvím
emailu ihned po nahlášení počtu hlídek k danému
datu.
Družstvům, která se nedostaví na prezenci ve
stanovený čas nebude umožněn start!
zahájení plnění disciplíny ŠPD – hra PLAMEN
plnění disciplíny ZPV – hra Plamen
příjezd a prezence soutěžících v kategorii
DOROST družstva, jednotlivci, jednotlivkyně
zahájení plnění disciplíny ZPV – DOROST

Štáb řízení soutěže:
náčelník štábu

Petr DURČÁK

velitel soutěže

Jana URBANCOVÁ

hlavní rozhodčí

Jana GRYGERKOVÁ, Marcel DAL

velitel technické čety

Roman TÉMA

prezence

Alena KARBANOVÁ,

Taťána STEFANOVÁ, Lenka HADYNOVÁ
zdravotník

ČČK Bohumín

Okresní kolo je organizováno dle Směrnice pro celoroční činnost kolektivů MH platných od
1. 9. 2016 a Směrnice pro celoroční činnost dorostu SH ČMS, platnost od 1.9.2007 včetně
výkladu a dodatků.
Doprava:
na vlastní náklady družstev, ve spolupráci s příslušným SDH
Jednotlivé SDH vyšlou kolektivy MH v počtu 10-ti členů, družstva DOROSTU v počtu 5-ti
členů popřípadě jednotlivce a jednotlivkyně + vedoucí kolektivu a řidiče vozidla.
Při prezenci vedoucí kolektivu odevzdají:
 Členské průkazy SH ČMS všech členů soutěžního družstva opatřené fotografiemi
(fotografie musí být přilepena a přerazítkovaná razítkem OSH !), popřípadě
plastové průkazy
 Řádně vyplněnou a potvrzenou přihlášku družstva na okresní kolo cs. hry
Plamen a Dorostu. Při nepředložení průkazů a přihlášky nebude soutěžícím
umožněn start!
 Prohlášení o bezinfekčnosti (stačí jednotně za celý kolektiv)
 Kopie průkazů pojištěnců zdravotních pojišťoven
 Kroniku soutěžního družstva
Disciplíny:



Závod požárnické všestrannosti (hra PLAMEN, činnost DOROSTU)
Štafeta požárních dvojic (hra PLAMEN)

Případné dotazy: Jana URBANCOVÁ +420 702 915 087
Nářadí a překážky, včetně praporků, stopek a dokumentace zajistí pořadatel ve spolupráci
s OSH Karviná.
Pro štafetu požárních dvojic je možno použít vlastní nářadí (hadice, proudnice, přechod B/C).
U štafety požárních dvojic jsou povinné ochranné přilby. Bude probíhat ve dvou drahách
současně dle Směrnice hry PLAMEN.
Organizační:
Vzhledem k tomu, že pro včasné vyhotovení časového harmonogramu příjezdu je nutné znát
počet hlídek, žádáme Vás, abyste nahlásili účast svých družstev a počtu hlídek u paní
Karbanové prostřednictvím emailu osh.karvina@cmail.cz, a to nejpozději do 2. října 2018
včetně. Na dohlašování družstev po tomto datu nebude brán zřetel. SDH, která přihlásí své
kolektivy na soutěž, a ty se pak nedostaví, jsou povinna uhradit náklady na stravu. Svačinky a
pitný režim se bude vydávat v průběhu soutěže. Upozorňujeme, že úřední hodiny OSH ČMS
jsou pouze ve středu. Soutěž proběhne bez ohledu na počasí.
Jana URBANCOVÁ v.r.
vedoucí OORM
OSH ČMS KARVINÁ

Tomáš STEFAN v.r.
starosta
OSH ČMS KARVINÁ

