Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Okresní sdružení v Táboře
Okresní odborná rada mládeže
Budějovická 672, 390 02 Tábor, tel. 381 252850
e-mail: oshtabor@tiscali.cz

Organizační zajištění jarní části hry Plamen 2013
Místo konání: Tábor – areál škol Bydlinského
Datum konání:
11.5.2013
Porada rozhodčích: 8:30

Prezentace: 8:00 – 8:30
Nástup družstev: 9:00

Doprava účastníků na vlastní náklady.
Stravování zajištěno ve školní jídelně. ( vývar, kuřecí plátek s rýží / bramborem ) 11.00- 14.00
Štáb hry Plamen: Pazdera Alois, Šustr Jiří, Douda Miloslav,Kubále Zdeněk,Adam Karel, Stanislav
Kaisler
Hlavní rozhodčí : Jaromír Netolický
Rozhodčí disciplin: útok: Vladimír Kálal, štafeta pož. dvojic: Marta Widlová , 4 x 60 m. překážek
Jaroslav Falada – závodčí Petr Bílek, štafeta CTIF: Jiří Čihák
Prezence: hodnocení kronik a sčítací komise: Pazourek Josef, , Peclinovská Klára, Ing. Josef
Lhotka
Časomíra: Petr Pokorný
Účast: družstvo MH ( 7 – 9 dětí) + 1 vedoucí - na 1 družstvo dodá SDH 1 rozhodčího ( min. 18 let,
nemusí mít kvalifikaci rozhodčího )
Ústroj: Kolektivy – stejnokroj MH, případně jednotné sportovní oblečení které zakrývá lýtka a lokte.
Obuv pevná sportovní, bez hřebů a špuntů. Přilby schválené směrnicí Plamen.
Vedoucí kolektivů, rozhodčí vycházkový či pracovní stejnokroj, instruktoři, pomocní vedoucí a
ostatní dle vlastního uvážení vycházkový či pracovní stejnokroj.
Materiál: vlastní, přetlakový ventil a proudnice na PÚ jednotné - dodá OSH, materiál na štafetu CTIF
dodá pořadatel
Kolektivy přivezou k hodnocení kroniky.
Všichni členové kolektivů přivezou s sebou kopie průkazů ZP (pro případ úrazu).
Účast a kategorie: dle platných směrnic Plamen vydaných 1.9.2004. a dodatků 1. – 3.
Kategorie „starší“ se může zúčastnit i člen starší 15 let, který nemá ukončenou
povinnou školní docházku
Disciplíny: požární útok, štafeta 4x60 (na oválu), štafeta CTIF ,
štafeta požárních dvojic,používat pouze hadice dle směrnice hry Plamen
V rámci pořadové přípravy přivádí na každou disciplínu soutěžní družstvo jeho velitel a po příchodu na
start disciplíny podá rozhodčímu hlášení: „Pane rozhodčí, velitel družstva Xxxxxx. Družstvo MH z
Xxxxxx nastoupilo k plnění disciplíny.“
Materiálně technické zajištění: OSH Tábor, technická četa SDH Tábor
Počet soutěžících, vedoucích a rozhodčích nahlásit do 3.5.2013(Možné zaslat i el. poštou)
Kolektiv MH z SDH,který nemá splněn odvod členských příspěvků, a odevzdaný Registrační list
nebude zařazen do soutěže.

8.3.2013 štáb hry Plamen

- Discipliny:
- - štafeta CTIF: 4 a 8 dráha nebude, používat budeme jednotný
materiál, který dodá pořadatel
- - štafeta pož. dvojic: 1 štafeta může běhat 2x nebo 2 různé štafety (
8, nebo 9 dětí ) , proudnice C 52 bez uzávěru
- - 4 x 60 M- 1 člen může běžet 2x, v kat. starší chlapci překonávají
barieru, I. štafeta bude označena
- - PÚ – 5 minut na přípravu, proudnice jednotné
…………………………………………………………………………...
- Úprava pravidel pro přípravku:
- - štafeta pož. dvojic: možnost použít stuhy a štafetovou proudnici,
nehodnotí se způsob motání a smotání hadice, nevadí dotek na
obrátce ani přešlap hadice
- - štafeta CTIF: pro přípravku nebude
- - 4 x 60 M: s dětmi může běžet vedoucí, menší hasičák, připouští
se pomoc vedoucího při překonávání překážek
- - PÚ: vedoucí může mít 3 pomocníky na klíčových místech a ti
mohou zasáhnout pouze v případě nebezpečí, je dovolena pomoc
s košem do kádě – zajistí člen technické čety, čas se měří ve chvíli,
kdy proud vody opustí druhou proudnici
- v soutěžním družstvu smějí být maximálně 3 soutěžící

narozeni od 1.1.2006 do 1.9.2006

