ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ
KRAJSKÉ SOUTĚŽE
DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ
„PLAMEN“ 2019

KONANÁ POD ZÁŠTITOU
Senátora PČR Mgr. Jaroslava Větrovského
Starosty města Bechyně ing. Pavla Houdka
Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
KSH Jihočeského kraje
OSH Tábor
ve spolupráci s HZS Jihočeského kraje ÚO Tábor
a městem Bechyně
Termín konání: 22.6.2019
Místo konání: Bechyně,městský stadion

Účast:
vítězové okresních kol celostátní hry „PLAMEN“ 2019 jejichž členové jsou členy SDH
příslušného okresu nebo mají řádný přestup do příslušného SDH okresu (desetičlenný kolektiv
MH + vedoucí + řidič ).
5 rozhodčích z okresu
štáb soutěže
technická četa a časomíra
starostové OSH
hosté

Přihlášky:
Na počítači vyplněnou přihlášku č. 1 zaslat na email: oshtabor@tiscali.cz nejpozději
17.6.2019 do 16.00 hodin. Na přihlášce je nutno uvést kontaktní telefon. Přijetí
přihlášky bude potvrzeno. Případné dotazy na tel.724 268 038 . Originál přihlášky č.1
odevzdá vedoucí při prezenci.
Případné změny budou uvedeny a zvýrazněny v přihlášce č.2), kterou odevzdá vedoucí
při prezenci.

Výstroj:
kolektivy dle Směrnic platných od 1.9.2016
rozhodčí, štáb, a vedoucí kolektivů vycházkový stejnokroj nebo PS II, polokošile
každý rozhodčí vlastní stopky

Doprava družstev:
na vlastní náklady ve spolupráci s příslušným OSH ČMS
rozhočím bude cestovné proplaceno náhradou

Prezence:
členské průkazy SH ČMS všech členů kolektivu MH s fotografií nebo průkaz člena SH ČMS bez
fotografie společně s občanským průkazem (cestovním pasem)
kroniku kolektivu MH
stručnou charakteristiku kolektivu, která bude použita při představování kolektivu hlasatelem na
stadionu

Rozlosování pořadí:
1. CB
2. ST
3. PI
4. JH
5. PT
6. TA
7. CK

Štáb soutěže:
velitel soutěže :

Jaromír Netolický

náčelník štábu :

Pavel Hronek

hlavní rozhodčí :

Jiří Valenta

hospodář :

OSH Tábor

prezence :

OSH Tábor

vedoucí technické čety :

Jiří Šustr

vedoucí sčítací komise :

OSH Tábor

časomíra :

SDH Bezděčín, HZS TA

hlasatel :

….

Rozhodčí disciplin
ZPV

CK 1 Síkorová

Štafeta CTIF

ST 1 Jaroslav Jáchym

Štafeta pož. dvojic

JH 1 Vladimír Bubeníček

Útok CTIF

CB 1 Ludmila Vlášková

PÚ

TA 1 Pavel Měchura

4x 60

PI 1 Jana Vaněčková

Časový plán – 22.6.2019:

07:00- 07.15

příjezd soutěžních družstev a rozhodčích

07:15 – 08:00 prezence (na stadionu)
08:00- 08:15

porada rozhodčích a vedoucích družstev

08:15 – 08:30 nástup
08:30 - 09:00

zavedení rozhodčích na trať ZPV

09:00 – 10:30 provedení disciplíny ZPV v pořadí: CB,ST,PI,JH,PT,TA,CK
10:30 - 11:30 štafeta požárních dvojic v pořadí: CB,ST,PI,JH,PT,TA,CK
štafeta CTIF 400 m

v pořadí: PT,TA,CK,CB,ST,PI,JH

11:30 – 13:30 výdej oběda
12:30 – 14:30 útok CTIF v pořadí: CB,ST,PI,JH,PT,TA,CK
štafeta 4x60 m v pořadí:PT,TA,CK,CB,ST,PI,JH
14:00 – 15:30

požární útok (2 pokusy) v pořadí:CB,ST,PI,JH,PT,TA,CK

15.30 - 16.00 závěrečná porada vedoucích družstev a rozhodčích disciplin
16:00

nástup a vyhodnocení soutěže

Průběh disciplín:
dle Směrnic platných od 1.9.2016 .
Štafeta požárních dvojic - povrch tráva - ve dvou drahách
Štafeta CTIF 400m

- ovál, povrch tartan – dva pokusy

Útok CTIF

- povrch tráva – dva pokusy

Štafeta 4x60 m

- ovál, povrch tartan – dvě čtyřčlenná družstva

Požární útok

- povrch tráva – dva pokusy

ZPV

- trasa vede polními a lesními cestami

Stravování:
oběd bude podáván ve školní jídelně SPŠK, proti stadionu

Zdravotní služba:
zajištěna pořadatelem, VZS Soběslav

Provedení disciplín:
- Čísla a píšťalka pro disciplíny CTIF každé družstvo vlastní !!!
- k plnění všech disciplín, mimo ZPV, musí soutěžící používat k ochraně hlavy přilbu schváleného
typu, přilby nutno používat i při tréninku
- start ZPV bude ze stadionu
- materiál na PÚ (základny, nádrže, přetl.ventily, proudnice dodá pořadatel, terče časomíra)
-stroj pro PÚ, jednotný typ, FOX III. dodaný OSH za které družstvo MH soutěží
- na ostatní disciplíny materiál vlastní

- kontrola technických parametrů nářadí použitého k soutěži, bude prováděna namátkově před i po
ukončení pokusu
- při Štafetě požárních dvojic může být použit u hydrantového nástavce vlastní přechod B/C!!!
- na jednotlivých disciplínách bude podáváno hlášení
- vedoucí družstva bude po celou dobu soutěže označen výstražnou vestou (dostane při prezenci)
- chodit se soutěžním družstvem a jednat za něho smí pouze označený vedoucí družstva
- v prostoru plochy stadionu platí zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů
- pořadatel neručí za škody či ztrátu materiálu a věcech vnesených nebo odložených v prostoru
soutěže, pokud je nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání.
- dotazy vedoucích družstev budou odpověděny rozhodčím disciplíny
- při plnění discipliny bude u závodníků vrchní část oděvu zakasána
-na disciplinu útok CTIF dodá proudničky s koncovkou DIN pořadatel (jednotné)
-značky si odstraní každé družstvo ihned po skončení discipliny

Protesty
500.- Kč při podání protestu rozhodčímu discipliny nebo hlavnímu rozhodčímu.
500.- Kč při odvolání k hlavnímu rozhodčímu
500.- Kč při odvolání k odvolací komisi( prostřednictvím hlavního rozhodčího)
Případné protesty musí být podány na formuláři dle Směrnic. Protest podaný jiným způsobem nebude
uznán. V případě neuznání protestu bude na kauci vydán doklad a kauce bude využita ve prospěch SH
ČMS OSH Tábor.

Žádáme všechny účastníky soutěže, aby se řídili pokyny uvedenými v tomto Organizačním
zabezpečení. Nutno dodržet čas příjezdu v den konání soutěže. Telefonní kontakt na pořadatele :
OSH ČMS Tábor – 724268038 , e-mail : oshtabor@tiscali.cz
Přílohy : - Rozpis rozhodčích
Přihláška 1,2
OZ bylo projednáno a schváleno dne 28.3.2019.

Mgr. Jiří Žižka – starosta KSH JČK

