ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ
Krajského kola hry Plamen
a celoroční činnosti
dorostu SH ČMS 2019

Pořadatel:

Krajské Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Liberec
ve spolupráci s Krajskou odbornou radou mládeže
Zajišťuje:

OSH ČMS Semily
ve spolupráci s Okresní odbornou radou mládeže
Partneři:

Termín konání:

14. - 16. 6. 2019
Místo konání:

Stadion Ludvíka Daňka v Turnově

Účast:
• 8 desetičlenných družstev mladých hasičů + 8 vedoucích a 8 řidičů
• 8 sedmi – osmičlenných družstev dorostenek + 8 vedoucích a 8 řidičů
• 8 sedmi – osmičlenných družstev dorostenců + 8 vedoucích a 8 řidičů
• 36 dorostenců – jednotlivkyň + 36 vedoucích
• 36 dorostenců – jednotlivců + 36 vedoucích
• 30 rozhodčích a členů štábu
• 10 členů technické čety
• 10 hostů

Časový harmonogram Hry Plamen
Pořadatel může harmonogram operativně změnit
Pátek 14. června 2019
14:00 – 15:30 hod.

Prezence družstev – stanice HZS LK Turnov

Pozn. : kdo se nedostaví k prezenci ve stanoveném čase bez udání závažného důvodu,
nebude mu umožněn start v soutěži.
15:00 hod.

Porada rozhodčích – stanice HZS LK Turnov

Ubytování:

družstva - u areálu stanice HZS LK stanice Turnov na
městské louce ve vlastních stanech
rozhodčí - Domov mládeže Hotelové školy Turnov,
28. října 584, Turnov

15:45 hod.

nástup na městské louce v místě plnění disciplín

16:00 hod.

Zahájení soutěže
průběh disciplín
PÚ CTIF
ZHV – místo startu bude upřesněno na nástupu

Po skončení disciplín trénink požárního útoku v místě ubytování soutěžících.
19:00 – 20:00 hod.

Večeře na stanici HZS LK Turnov

20:30 hod.

Porada rozhodčích, štábu a ORM

Sobota 15. června 2019
6:30 – 7:15 hod.

7:45 hod.

Snídaně soutěžící a rozhodčí každý v místě svého
ubytování
SLAVNOSTNÍ NÁSTUP na stadionu Ludvika Daňka v
Turnově. Družstva budou nastupovat ve sportovním
stejnokroji mladého hasiče dle stejnokrojového předpisu
SH ČMS, popř. jednotné oblečení. Vedoucí budou
absolvovat slavnostní nástup ve vycházkovém
/pracovním/stejnokroji SH ČMS !!!
Po slavnostním zahájení proběhne porada vedoucích.

8:30 hod.

Zahájení soutěže
průběh disciplín
Štafeta 4x60 m
Štafeta požárních dvojic
Štafeta CTIF
Přebor jednotlivců
PÚ Plamen

12:00 – 13:00 hod.

Oběd na stadionu

16:30 hod.

Vyhodnocení krajského kola hry Plamen 2019

18:00 – 19:00 hod.

Večeře rozhodčí v místě ubytování

20:00 hod.

Porada rozhodčích mládeže

Neděle 16. června 2019
6:30 – 7:15 hod.
6:30- 07:15 hod.

Snídaně rozhodčí v místě ubytování
příjezd družstev Dorostu a jednotlivců přímo na stadion

Ludvíka Daňka v Turnově + prezence
Kdo se nedostaví k prezenci ve stanoveném termínu bez udání závažného důvodu,
nebude mu umožněno v soutěži startovat!
7:45 hod.

SLAVNOSTNÍ NÁSTUP na stadionu Ludvika Daňka v
Turnově. Družstva budou nastupovat ve sportovním
stejnokroji mladého hasiče dle stejnokrojového předpisu
SH ČMS, popř. jednotné oblečení. Vedoucí budou
absolvovat slavnostní nástup ve vycházkovém
/pracovním/stejnokroji SH ČMS !!!
Po slavnostním zahájení proběhne porada vedoucích.

Časový harmonogram soutěže dorostu
Pořadatel může harmonogram operativně změnit
8:30 hod.

Zahájení soutěže
průběh disciplín

Štafeta 4 x 100 m – dorostenci a dorostenky souběžně
Běh na 100 m s překážkami – dorostenci družstva + jednotlivci,
současně dvojboj dorostenky a test PO dorostenky družstva
Běh na 100 m s překážkami – dorostenky družstva + jednotlivci,
současně dvojboj dorostenci a test PO dorostenci družstva
Požární útok – dorostenci a dorostenky souběžně + jednotlivci test PO
11:30 – 13:00 hod.

cca 15:30 hod.

Oběd na stadionu

Vyhodnocení krajského kola soutěže dorostu 2019

Ubytování:
soutěžící (hra Plamen) a jejich doprovod (vedoucí, řidič) budou ubytováni na městské
louce u areálu stanice HZS LK v Turnově ve vlastních stanech.
rozhodčí - Domov mládeže Hotelové školy Turnov, 28. října 584, Turnov

Stravování: dle časového harmonogramu. Během dne bude možnost občerstvení
přímo na stadionu.

Doprava: na vlastní náklady (zajistí příslušné SDH)
Zdravotní služba: zajistí pořadatel
Podmínky soutěže:
A – Všeobecné podmínky
!!!!! Ihned po kvalifikaci na krajské kolo soutěže - NEJPOZDĚJI DO 3. června
2019, 12:00, zašlete na adresu: OSH ČMS, Pod Černým mostem 486,
513 01 Semily , vyplněnou přihlášku (u vedoucích a řidičů uveďte i úplné adresy
bydliště a tel. číslo) a stručnou charakteristiku družstva (max. jedna A4). Oboje
nejlépe elektronicky na adresu: oshsemily@oshsemily.cz
Charakteristiky družstev slouží zejména rozhlasovým moderátorům na
stadionu při představování jednotlivých družstev.
V případě zaslání přihlášky elektronicky nebo změny v družstvu odevzdá
orazítkovaný originál přihlášky vedoucí při prezenci.
V soutěži Plamen lze přihlásit do přeboru jednotlivců maximálně 4 závodníky z
každého družstva.
U všech kategorií upozorňujeme vedoucí družstev na dodržení limitu věkové
kategorie ( u dorosteneckých družstev jak spodní tak horní hranice ), respektování
přestupních pravidel a předložení dokladů totožnosti dle příslušné směrnice.
Všichni vedoucí jsou povinni mít u sebe průkazy pojištěnců všech členů družstva !
Vedoucí všech družstev i jednotlivců odpovídají za to, že soutěžící nebudou konzumovat
alkohol ani jiné zakázané látky, tak jak je definováno ve Směrnici pro celoroční činnost
dorostu v kapitole doping.
Řídící část štábu vyloučí soutěžící (družstvo) ze soutěže mimo jiné při zjištění požití
alkoholu u soutěžícího nebo pro nepřístojné chování soutěžících nebo doprovodu (porušení
ustanovení tohoto OZ). Vedoucí každého družstva ručí za své členy družstva, jejich chování
na stadionu i v místě ubytování.

B - Pravidla soutěže, soutěžní materiál a vybavení:
Soutěž hry Plamen proběhne dle platné SMĚRNICE HRY PLAMEN platné od 1. 9.
2016 a všech platných dodatků a ustanovení uvedených v tomto OZ.
Soutěž dorostu proběhne dle SMĚRNICE PRO CELOROČNÍ ČINNOST
DOROSTU SH ČMS platné od 1. 9. 2007, všech platných dodatků a ustanovení
uvedených v tomto OZ.
Všechna družstva si přivezou vlastní materiál kromě materiálu, který poskytne
pořadatel. Pro disciplínu 100 m s překážkami z důvodu urychlení průběhu disciplíny
doporučujeme větší počet hadicových sad.
Vedoucí všech družstev i jednotlivců odpovídají za to, že vlastní materiál odpovídá
platným směrnicím.
Při soutěžích bude akceptován pouze materiál bez zjevných, nepovolených
technických úprav odpovídající příslušné směrnici.
Kontrola materiálu bude probíhat v průběhu soutěže. V případě zjištění porušení
směrnice bude pokus neplatný.
Pořadatel zajistí :
Hra PLAMEN:
• buzoly Silva Expedition pro ZHV (viz. obrázek v příloze)
• jednotná stříkačka na požární útok COMFI PFPN 10-1000
• proudnice a přetlakový ventil s odtokovou hadicí na požární útok,
• PHP na štafetu 4x60 m a štafetu CTIF,
• hadičky D 25 v délce 3m, proudničky D
•
DOROST:
• jednotná stříkačka na požární útok COMFI PFPN 10-1000
• proudnice a přetlakový ventil s odtokovou hadicí na požární útok
• PHP na štafetu 4x100 m a dvojboj

Prezence : při prezenci odevzdají vedoucí družstev :
 Originál přihlášky s razítkem příslušného OSH - pouze v případě změn, nebo
pokud byla na OSH Semily zaslána elektronicky.
 Členské průkazy SH ČMS, všichni závodníci předloží OBČANSKÝ
PRŮKAZ nebo CESTOVNÍ PAS, popřípadě jiný oficiální doklad s
fotografií (průkaz ČSAD, ČD, karta ISIC …). Bez předložení dokladů
nebude závodníkovi umožněn start.
 Kroniku kolektivu s hodnocením celoroční činnosti potvzenou OSH – Hra
Plamen.

Štáb soutěže:
Náčelník štábu:
Velitel soutěže:
Vedoucí sčítací komise:

Petr Máslo
Pavel Štěpánek
Helena Maxová (Merhaut Petr)

Prezence Plamen:
Prezence Dorost:

Vladimíra Erbanová
Libuše Čálková
Vladimíra Erbanová
Kateřina Malá
Kateřina Slavíková
Jana Kovaříková

Rozhodčí PLAMEN:
Hlavní rozhodčí:
Štafeta CTIF:
ZPV:
Štafeta 4x60:
Požární útok CTIF:
Štafeta požárních dvojic:
Požární útok Plamen:
Běh na 6o m s překážkami:
Kronika:

Jan Zítka
David Urbánek
Kateřina Malá
Pavel Kurfiřt
Vít Hradec
Stanislav Kučírek
Aleš Kneř
Kateřina Malá
Vladimíra Erbanová

Rozhodčí DOROST
Hlavní rozhodčí:
Štafeta 4x100:
Běh na 100m s překážkami:
 Dorostenci:
 Dorostenky:
Dvojboj:
Test PO:
Požární útok:
 Dorostenci:
 Dorostenky:

Aleš Kneř
Jan Zítka
Kateřina Malá
Pavel Kurfiřt
Stanislav Kučírek
Vladimíra Erbanová
Kateřina Malá
Vít Hradec

Pořadí nástupu na plnění disciplín : 14. -16. 6. 2019 Turnov
PLAMEN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Semily
Česká Lípa
Jablonec n. N.
Liberec
Semily
Česká Lípa
Jablonec n. N.
Liberec

DOROSTEN-„CI“

-„KY“

(družstva i jednotlivci)

(družstva i jednotlivci)

Liberec
Jablonec n. N.
Česká Lípa
Semily
Liberec
Jablonec n. N.
Česká Lípa
Semily
Liberec
Jablonec n. N.
Česká Lípa
Semily

Semily
Česká Lípa
Jablonec n. N.
Liberec
Semily
Česká Lípa
Jablonec n. N.
Liberec
Semily
Česká Lípa
Jablonec n. N.
Liberec

Žádáme všechny účastníky, aby dodržovali veškeré pokyny uvedené v
tomto organizačním zabezpečení. Další informace obdrží vedoucí družstev při
prezenci a na poradách. Porušení stanovených podmínek a ostatních závazných
pokynů může být důvodem k vyloučení ze soutěže. Věříme, že se všichni
zasadíme o zdárný a důstojný průběh soutěže.
Srdečné blahopřání těm, kteří se svými výkony probojovali až do krajského
kola, šťastnou cestu do Turnova a těšíme se na shledanou.

Typ buzoly použité při ZHV

Stadion v Turnově

Místo ubytování soutěžících Plamen

Místo ubytování rozhodčích

