SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Praha-západ a
okresní odborná rada mládeže
Ohradní 1166/26, Michle, 140 00 Praha
tel. 604 173 028

Nominační kemp na krajské kolo hry Plamen 2020/2021 pro kategorii
„starší“
Místo konání:
Pořádá:

Zahořany (u Mníšku pod Brdy)
OORM ve spolupráci s SDH Zahořany

Den konání:

30. května 2021

Prezence:
Porada vedoucích MH:
Porada rozhodčích:
Zahájení:
Předpokládaný konec:

7:30 - 7:45 hod.
8:00 - 8:10 hod.
8:15 - 8:25 hod.
8:30 hod.
12:00 hod.

Štáb:
Náčelník štábu:
Michal Zrno
Velitel soutěže:
Petr Kšána St.
Hlavní rozhodčí:
Josef Myslín
Prezence a sčítací komise:
delegovaní rozhodčí
Celý štáb soutěže bude testován na Covid 19 v den konání na náklady OSH (včetně pomocných
rozhodčích).
Zdravotní služba:

OSH Praha - západ

Podmínky účasti:
o kolektiv /družstvo/ řádně zaregistrované na OSH Praha-západ
o min. 7 členů a max. 10 (rok narození 2006, 2007, 2008…)
o nejméně 4 členové z jednoho SDH, zbývající je možno si zapůjčit od jiných SDH
o k prezenci:
o vyplněnou, orazítkovanou přihláškou
o členské průkazy MH s fotografií
o prokázání bezinfekčnosti u každého účastníka, vedoucích a doprovodu
(prosíme o omezení doprovodu, fanoušků, rodičů – vydržme to bez nich)
vše zde: https://mladez.dh.cz/index.php/aktualni-informace/863-prehledaktualne-platnych-narizeni-pro-praci-s-mladezi
o min. 1 pomocný rozhodčí z každého SDH
Disciplíny:
o požární útok, štafeta požárních dvojic
Počet pokusů:
o požární útok – 2. pokusy
o štafeta požárních dvojic dle směrnice hry Plamen

SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Praha-západ a
okresní odborná rada mládeže
Ohradní 1166/26, Michle, 140 00 Praha
tel. 604 173 028
Úprava pravidel směrnice hry Plamen:
-

použití vlastního materiálu na jednotlivé disciplíny je uvedeno v příloze č. 1

-

požární útok
o čas na přípravu 4 minuty
o dva vedoucí mohou pomáhat s přípravou

-

štafeta požárních dvojic
o oba pokusy může běžet stejné 5 ti členné družstvo

Strava:
Nebude poskytnuta, ani nebude možné cokoli zakoupit na místě.
Každé SDH nahlásí počet účastníků nejpozději do 23. května 2021 na tel. 604 173 028 nebo
na e-mail michal.zrno@seznam.cz

Michal Zrno
vedoucí OORM

SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Praha-západ a
okresní odborná rada mládeže
Ohradní 1166/26, Michle, 140 00 Praha
tel. 604 173 028
Příloha č. 1 Použití vlastního materiálu na jednotlivé disciplíny dle směrnice Hry Plamen
Požární útok
- 2 savice o průměru 110 mm x 1,6 m ± 5 cm včetně šroubení
- 1 sací koš o průměru 110 mm se zpětnou klapkou
- 2 hadice B 75, min. délka 9,5 m izolované » min. plošná šíře hadic = 113 mm
- 4 hadice C 52, min. délka 9,5 m izolované » min. plošná šíře hadic = 79 mm
- 1 třícestný rozdělovač
- 4 hákové klíče (nejsou nutnou součástí)
- 1 přenosná motorová stříkačka
Štafeta požárních dvojic
- 1 proudnice C 52 bez jakéhokoliv typu uzávěru (ne štafetová)
- 1 hadice C 52, min. délka 9,5 m, spojky DIN
- 1 přechod B75 / C52 (k dispozici také pořadatelem)

