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

Organizační zabezpečení ZPV, hry Plamen 2020/2021
Místo konání:
Pořádá:

Sloup u Davle, ulice U Jeřábu
rada mládeže ve spolupráci s SDH Sloup a 9. okrskem

Den konání:

10. října 2020

Prezence:
Porada rozhodčích:
Porada vedoucích MH:
Nástup k zahájení soutěže:
Zahájení soutěže:
Předpokládaný konec soutěže:

7:45 - 8:15 hod.
8:15 - 8:30 hod.
8:30 - 8:40 hod.
8:45 hod.
9:00 hod.
15:00 hod.

Dopravu zajišťují vysílající SDH / není hrazena OSH Praha-západ.
Štáb soutěže:
Náčelník štábu:
Velitel soutěže:
Hlavní rozhodčí:
Prezence a sčítací komise:

Michal Zrno
David Liška
Petr Kšána ml.
z nominovaných rozhodčích

Stanoviště:
K - 1 Střelba ze vzduchovky a hod granátem (přípravka)
K – 2 Základy topografie
K – 3 Uzlování
K – 4 Základy první pomoci
K – 5 Požární ochrana
K – 6 Překonání překážky po vodorovném laně
Zdravotní služba: OSH PZ
Podmínky účasti:
- kolektiv /družstvo/ řádně zaregistrované na OSH Praha-západ
- předložení při prezenci vyplněné přihlášky pro každou kategorii s razítkem SDH
- při startu hlídky předložení členských průkazů MH s fotografií
- závodník může soutěžit pouze za 1 SDH a pouze v 1 kategorii
- min. 2 pomocné rozhodčí z každého soutěžního SDH

SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Praha-západ a
okresní odborná rada mládeže
Ohradní 1166/26, Michle, 140 00 Praha
tel. 604 173 028
Soutěží se dle směrnice hry Plamen, platnost od 01. 09. 2016 včetně výkladu a dodatků
s těmito úpravami:
-

-

kategorie mladší (do r. 2010) a starší (do r. 2006)
o nejméně 3 členové z jednoho SDH, 2 soutěžící lze zapůjčit od jiných SDH, tito
nesmí soutěžit za své SDH
kategorie přípravka
o 3 členové hlídky + 1 vedoucí jako doprovod na trati
o nejméně 2 členové z jednoho SDH, 1 soutěžícího lze zapůjčit od jiného SDH, tento
nesmí soutěžit za své SDH
o mohou startovat závodníci narozeni v roce 2014 – 2017 dle fyzických a
psychických možností!!!
o vedoucí bude u každého stanoviště na označeném místě mimo závodníky a:
 nesmí radit ani naznačovat, jen může odevzdat a převzít kartu na stanovišti
 v případě rady budou závodníkovi uděleny trestné body jako by úkol
nesplnil

-

K – 1 Střelba ze vzduchovky
o kategorie přípravka
 hod granátem do prostoru 1x1 m ve vzdálenosti 2 m
 správné provedení
 1. dotek granátu minimálně na ohraničující prostor
 následné odkutálení granátu se již nehodnotí
 každý člen hlídky má 4 pokusy na 3 správně hozené granáty
o kategorie mladší a starší
 každý člen hlídky má 4 pokusy na sestřelení 3 špalíčků
 po sestřelení 3 špalíčků v jakýkoli okamžik již nesmí střílet na špalíčky
ostatních závodníků

-

K – 2 Základy topografie
o kategorie přípravka
 každý člen hlídky si vylosuje 2 značky z prvních 10 značek
 ostatní úkoly dle směrnice hry Plamen neplní

-

K – 3 Uzlování
o kategorie přípravka
 pouze zkracovačka, lodní na hadici, plochá spojka

-

K – 4 Základy první pomoci
o kategorie přípravka
 závodníci ošetří pouze koleno
 jako transport provedou (ukážou) stoličku bez přenášení a posazení
zraněného

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

K -5 Požární ochrana
o kategorie přípravka
 každý člen hlídky si vylosuje 2 značky z prvních 6 a přiřadí je
 každý člen hlídky si vylosuje obrázek a určí, čím se hasí
 obrázky se nesmí opakovat

-

K -6 Překonání překážky po vodorovném laně
o kategorie přípravka neplní

Strava:
Při registraci obdrží vedoucí MH lístek na stravu (stravenku), kterou si odebere dle pokynů
pořadatele.
Stravenky obdrží:
1. vedoucí MH, 1 řidič a soutěžící včetně náhradníků
2. štáb soutěže, zdravotní služba, pracovní četa a všichni rozhodčí
Protesty:
- při podání protestu bude vybírána kauce ve výši 200,- Kč, při uznaném protestu se kauce
vrací
- při neuznaném protestu propadá tato kauce ve prospěch pořadatele a bude na ni vyhotoven
pokladní doklad
Každé SDH nahlásí počet účastníků a pomocných rozhodčích (min. 2) do této soutěže
nejpozději do 02. října 2020 na tel. 604 173 028 na e-mail: michal.zrno@seznam.cz

Michal Zrno
vedoucí OORM
Schváleno výkonným výborem OSH Praha – západ v Praze dne 26. 08. 2020

