ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ
KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ „PLAMEN“ 2021

Pořadatel:
SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Jihočeského kraje
OSH České Budějovice
Termín konání:
12.06.2021
Místo konání:
Stadion TJ Sokol České Budějovice

Účast:
Vítězná družstva mladých hasičů z okresních kol (desetičlenná družstva + 1 vedoucí a 1 řidič).
5 rozhodčích z každého okresu
Štáb soutěže, technická četa a časomíra, starostové OSH
Štáb soutěže:
Náčelník štábu:
Velitel soutěže:
Hlavní rozhodčí:
Prezence rozhodčích:
Prezence závodníci:
Vedoucí technické čety:
Vedoucí sčítací komise:
Časomíra:

Pavel Hronek
Jiří Valenta
Jaroslav Vlášek
Ilona Hrubešová
Michaela Bláhová, Jiřina Gramanová
Jaroslav Tůma
Markéta Tischlerová
OSH, Bauer, SDH Strážkovice, SDH Lišov

Časový harmonogram soutěže:
07:00 - 08:00 hod
příjezd soutěžních družstev a rozhodčích, prezence
08:00 – 08:20 hod
porada rozhodčích
08:20 – 08:45 hod
porada rozhodčích disciplín a vedoucích družstev
09:00 – 09:30 hod
štafeta CTIF
09:30 – 10:30 hod
útok CTIF
10:30 – 11:00 hod
štafeta dvojic
11:00 – 11:30 hod
štafeta 4 x 60 m
11:30 – 13:00 hod oběd, prostor pro případné zájemce o seznámení se strojem – pouze hadice B,
nástavec, proudnice
13:00 – 14:00 hod
požární útok
14:30 hod
nástup, vyhodnocení
Přihlášky:
V počítači vyplněnou přihlášku zaslat na email: hasici@oshcb.cz nejpozději do 7.6.2021. Na
přihlášce je nutno uvést kontaktní telefon. Přijetí přihlášky bude potvrzeno emailem. Případné
dotazy na tel. 724079701. Originál přihlášky, potvrzený příslušným OSH, odevzdá vedoucí při
prezenci. Případné změny nahlásí při prezenci a červeně je na přihlášce zvýrazní.
Ústroj:
Družstva dle Směrnice hry Plamen vydané v roce 2016
Rozhodčí, štáb a vedoucí družstev vycházkový stejnokroj nebo PS II, rozhodčí mohou mít červené
triko.
Každý rozhodčí vlastní stopky.
Vedoucí družstev budou po celou dobu soutěže označeni výstražnou vestou (dodá pořadatel).
Doprava družstev:
Na vlastní náklady ve spolupráci s příslušným OSH.
Zdravotní služba:
Zajištěna pořadatelem

Prezence:

Vedoucí družstva je povinen předložit členské průkazy závodníků s aktuální fotografií a občanské
průkazy, nebo cestovní pasy (nemusí být platný) nebo průkaz zdravotní pojišťovny, kterým bude
možno ztotožnit závodníka.
Při prezenci bude předložena charakteristika družstva. Pokud si družstvo přiveze kroniku, bude mu
do ní potvrzena účast na krajském kole.
Vzhledem k mimořádné situaci nebude probíhat kontrola přestupů, závodníci však musí mít
bydliště v Jihočeském kraji.
Pokud se nezmění situace, bude pro účast na soutěži nutné přivézt vyplněné čestné prohlášení
o testování členů družstva apod. potvrzené zákonným zástupcem. Čestné prohlášení předloží i
vedoucí.
Upřesnění průběhu disciplín:
Štafeta CTIF:
Bude probíhat na ovále ve dvou drahách, povrch tartan. Pořadí družstev: 1+2, 3+4, 5+6, 2+1,
4+3, 6+5. Hadice na přenos budou vlastní, každé družstvo má povinnost v době prezence
nechat si hadici překontrolovat a označit. Neoznačenou hadici nepovolí rozhodčí v disciplíně
použít. Kontrola bude prováděna při přípravě družstva přímo na daném úseku. Na úseku
bude k dispozici i hadice dodaná pořadatelem.
Útok CTIF:
Na trávě budou postaveny dvě dráhy. Způsob provedení: na dráze č. 1 nastoupí družstvo na
přípravu. Když bude připraveno k provedení pokusu, začne se připravovat družstvo č. 2 na dráze č.
2. Družstvo č. 1 provede pokus, po jeho ohodnocení se rozhodčí přesunou na dráhu č. 2. Na dráze č.
1 se začne připravovat družstvo č. 3. Pořadí pokusu – startovní čísla 1 až 6 první pokusy, pak druhé
pokusy v pořadí 2,1,4,3,6,5.
Rozlišovací čísla na požární útok CTIF si všichni přivezou vlastní!
Měření časů bude prováděno elektronicky a záloha stopkami.
Upozorňujeme, že na této disciplíně jsou zakázané tretry!
Štafeta dvojic:
Disciplína bude postavena na travnatém povrchu ve dvou dráhách. Je možné použít vlastní přechod
B/C na hydrantový nástavec. Pořadí pokusu startovní čísla 1až 6. Měření stopkami.
Štafeta 4 x 60m:
Běží se na ovále ve dvou dráhách – RD si nechá nastoupit vždy CELÉ družstvo. Pořadí družstev –
1+2, 2+1, 3+4, 4+3, 5+6, 6+5. Povrch dráhy tartan. Je třeba, aby družstva měla dvě sady hadic.
Disciplína Požární útok:
Bude probíhat na dvou základnách. Povrch dráhy tartan a tráva. Terče nástřikové. Pořadí pokusu –
startovní čísla 1 až 6 první pokusy střídavě na základně 1 a 2, pak druhé pokusy opět střídavě, na
druhé základně než probíhal první pokus. (takže v pořadí 2,1,4,3,6,5)
Pravidla soutěže, materiál a vybavení:
Soutěž proběhne dle platné Směrnice hry Plamen, vydané v roce 2016 a dle ustanovení, uvedených
v tomto OZ.
Všechna družstva si přivezou vlastní materiál na provedení disciplín s výjimkou materiálu, který
poskytne pořadatel.
U disciplíny Požární útok se při poruše stroje a jeho následné výměně nebudou předchozí pokusy
opakovat. Na jednotlivých disciplínách bude podáváno hlášení.

Při provádění disciplín bude akceptován pouze materiál bez zjevných nepovolených úprav,
odpovídající výše uvedené Směrnici. Pořadatel si vyhrazuje právo kontrolovat parametry použitého
nářadí. Všechny disciplíny, včetně tréninků budou prováděny v ochranné přílbě schváleného typu.
Žádáme všechny účastníky soutěže, aby se řídili pokyny uvedenými v tomto organizačním
zabezpečení.
Pořadatel zajistí:
Jednotné požární stříkačky typu Rosenbauer FOX, proudnice, přetlakové ventily s obtokovou hadicí
a kolenem pro požární útok, PHP na štafetu 4 x 60m a štafetu CTIF, jednotné proudničky na PÚ
CTIF, startovní bloky, 2 hadice „C“ na přenos ve štafetě CTIF, 2x přechod B/C na štafetu požárních
dvojic.
Stravování: bude zajištěno na stadionu SDH Bukovsko
Zdravotní služba: Jiřina Gramanová
Další ustanovení:
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 odložení.
Kontakt na pořadatele:
hasici@oshcb.cz, 724079701
Vítěz postupuje na MČR v Jihlavě, které se koná ve dnech 26.-27.6.2021
Kompletně vyplněné přihlášky postupujícího družstva, včetně charakteristiky, je nutno doručit do
Kanceláře SH ČMS nejpozději do 18.6.2021.
Vylosované pořadí družstev:
1. ČB
2. TA
3. PT
4. ST
5. PI
6. ČK
Rozhodčí disciplin:
Štafeta dvojic
Štafeta CTIF
Útok CTIF
Štafeta 4x60
Požární útok

Václav Zaunmüller
Jana Vaněčková
Ludmila Vlášková
Jaroslav Jáchym
Jaromír Netolický

Přílohy:
Rozpis rozhodčích
Přihláška
Plán
Mgr. Jiří Žižka
starosta Krajského sdružení hasičů Jihočeského kraje

PŘIHLÁŠKA
do krajského kola hry PLAMEN Jihočeského kraje, konané 12.06. 2021 v Českých
Budějovicích
SDH (přihlašovatel):…………………………………………………
Okres:…………………………………………………………………
Jmenný seznam členů družstva
Jméno a příjmení

datum narození

bydliště

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Vedoucí družstva stvrzuje svým podpisem, že zdravotní stav členů družstva je odpovídající k absolvování akce, na kterou se
prostřednictvím této přihlášky přihlašují.

Řidič: ……………………………
příjmení a jméno

Vedoucí družstva: .......................................….. ……………………………
příjmení a jméno
podpis

Kontaktní telefon:……………………………………….
V .............................. dne ........................................ ....................................................………………
(razítko a podpis přihlašovatele)
POTVRZENÍ OSH:
Potvrzujeme, že všichni uvedení soutěžící jsou řádně registrovaní v příslušném OSH a mají zaplaceny členské
příspěvky na rok 2021.
-----------------------------------Razítko a podpis starosty OSH

Plán příjezdu

Příjezd na stadion ze všech směrů je jednoduchý:
1.
Pro TA, ST, PT a PI … při vjezdu do ČB držet směr Český Krumlov, případně Linz. Na velké
křižovatce u českobudějovického výstaviště se dáte doleva. Přejede se Dlouhý most, za ním hned
doprava a už se nikam neuhnete, dokud nepřijedete ke stadionu (pokud nevjedete na cyklistickou
stezku )
2.

Pro CK … stejný postup, jen od druhé strany (od Č. Krumlova směr Praha)

