Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Kraj Pardubický

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ
Krajského kola soutěže mladých hasičů ve hře
PLAMEN 2017-2018
Pardubice 15. – 16.6. 2018
Pořadatel:
SHČMS – KSH Pardubického kraje, OSH Pardubice, město Pardubice, za podpory
Pardubického kraje

Termín konání:

pátek - sobota 15. - 16.6. 2018

Místo konání:
Městský atletický stadion (Rudá hvězda)
Čs. Armády 2515, Pardubice
GPS: 50°1'19.2"N 15°45'50.34"E

ZPV bude probíhat Pod Vinicí
ulice K Židovskému hřbitovu u mostu Červeňák podél řeky Chrudimky

Předpokládaná účast:
12 kolektivů mladých hasičů (3x z každého okresu) deset závodníků + vedoucí + řidič
104 závodníků - nepovinná disciplína (nepostupuje se do vyšších kol) běh na 60m překážek
z výše uvedených družstev z každého okresu 2 závodníci/družstvo
z okresní soutěže či ligy v 60m 5 závodníků z kategorie mladší/starší a chlapci/dívky přičemž
mohou a nemusí být členy postupujícího družstva (celkem 26 závodníků za okres
40 rozhodčích MH, technická četa
štáb soutěže
hosté

Časový harmonogram:
Organizátor si vyhrazuje právo úpravy programu podle situace a účasti soutěžních kolektivů, z
časových důvodů je nutný souběh více disciplín.
Pátek 15. 6. 2018
od do
Popis
14:00
Příjezd a presence družstev a rozhodčích (Městský atletický stadion Pardubice)
14:00-14:15 Porada vedoucích
14:15-14:30 Porada rozhodčích
14:30-15:00 Slavnostní nástup a zahájení
15:00- 16:30 Štafeta CTIF
16:30- 17:00 Štafeta požárních dvojic
17:00-17:30
Přesun na ZPV
17:30-20:00 ZPV pod Vinicí
17:30-20:00
Seznámení a trénink s jednotnými stroji Rosenbauer- FOX
družstvo- vodní přívod 10 minut

Sobota 16. 6. 2018
od do
Popis
07:30-8:00
Budíček, hygiena, snídaně
8:30-10:30
Požární útok CTIF
10:30-11:30
Štafeta 4x60m
9:30-11:30
Požární útok
11:30-12:30
Oběd
Do 12:00
Příjezd a presence jednotlivců na běh 60m v areálu Městského stadionu
Pardubice
12:30-14.30
Běh 60m jednotlivců
15:00
Slavnostní vyhlášení

Štáb soutěže:
Náčelník štábu:
Velitel soutěže:
Hlavní rozhodčí:
Velitel technické čety:
Tajemník soutěže:
Presence:
Sčítací komise:

PA Petr Dušek
PA Monika Nováková
UO Rudolf Rajnet
PA Martin Janda
PA Hana Košťálová
PA Vladimíra Mašková, Vanda Tlučhořová, Ivana Hovorková
PA Miroslav Macek, Zdeňka Dušková

Rozhodčí disciplín:
Štafeta 4 x 60 m:
Štafeta 400 m CTIF:
Štafeta pož. dvojic:
Požární útok CTIF:
Požární útok:
ZPV:
60m chlapci i dívky:

SY Michal Hotař
UO Jiří Kubík
SY Josef Peřina
CR Renata Pecková
UO Bohumil Doskočil
PA Veronika Křížová
CR Tomáš Suda

Rozlosování pořadí (provedla KORM 6. 4. 2018 v Přibyslavi):
1 - UO3
5- CR3
9 - PA1

2 -SY2
6 - UO1
10 - UO2

3 -SY1
7 - PA2
11 - CR2

4 -CR1
8 - SY3
12 - PA3

Podmínky soutěže:
Soutěž bude probíhat podle Směrnice hry PLAMEN v aktuálně platném znění.

Výstroj soutěžících, štábu a rozhodčích:
Pro soutěžící stejnokroj mladých hasičů nebo sportovní oblečení, které kryje lýtka a
lokty + obuv plná, nepřipouští se sandály, kopačky
Ústroj vedoucích je vycházkový stejnokroj s doplňky, nebo stejnokroj pracovní dle
stejnokrojového předpisu SH ČMS.
Rozhodčí polokošile pro rozhodčí červené barvy, štáb polokošile modré barvy a
vycházkový stejnokroj dle stejnokrojového předpisu SH ČMS.

Elektronické přihlášky zaslat do 2. 6. 2018 na mail
OSH Pardubice oshpardubice@centrum.cz
V případě neobsazení jakékoli kategorie nahlásí příslušná OORM neúčast závodníků v dané kategorii do
2. 6. 2018.

Soutěžní kolektiv přiveze s sebou na presenci:
 Vyplněnu a podepsanou přihlášku na soutěž včetně jmenné seznamu družstva,
jména vedoucího a řidiče. Uvedený vedoucí má všechna práva a také povinnosti dle
směrnice Plamen.
 Kroniku pro potvrzení účasti.
 Řádně vyplněný členské průkazy SHČMS všech členů družstva hasiče opatřený
fotografií.
 Účastníci krajského kola Plamen předloží průkaz člena SHČMS a druhý doklad s
fotografií Občanský průkaz či Pas nebo studentský průkaz nebo průkaz na autobus,
vlak – jiný průkaz než-li výše uvedený nebude akceptován.
 Nepovinná charakteristika družstva (historii, úspěchy) připraví vedoucí družstev a
předají na prezenci, max. na A4.
Soutěžní kolektivy zajistí poučení fanoušků o slušném chování na soutěži a zákazu vstupu
na soutěžní plochu!

Soutěžní kolektiv přiveze s sebou na disciplíny:
 Veškeré nářadí pro všech šest disciplín, kromě překážek, plata, nádrže na vodu, terčů
na požární útok, přetlakového ventilu, hasicího přístroje na štafetu. (nebo-li družstva
si přivezou minimálně: buzolu vlastní, hadice na štafetu a útok CTIF vlastní, čísla na
CTIF útok, džberovky + hadice na útok CTIF)
 Požární stříkačky jednotné Rosenbauer FOX a jednotné proudnice na PÚ a jednotné
proudnice na útok CTIF – dodá pořadatel.
 Na všechny disciplíny mimo ZPV je nutné mít helmu!!!
 Pásek není povinnou součástí výstroje a výzbroje mladého hasiče (=může, ale nemusí
ho mít).

Kauce a protesty:





Kauce k protestu do rukou rozhodčího disciplíny je 500Kč
Kauce k protestu do rukou hlavního rozhodčího je 1000Kč
Kauce k protestu do rukou odvolací komise je 1500Kč.
V případě uznaného protestu se kauce vrací v opačném případě je příjmem KSH
Pardubice

Doprava:
Pro soutěžní kolektivy včetně vedoucích doprava vlastní.

Ubytování:
Ubytování závodníků a vedoucích: v tělocvičně SPŠCH Pardubice, Poděbradská 94
nutná karimatka a spacák, možnost na jednotlivý okres 2 stany.
rozhodčí a štáb soutěže:
Vojenská ubytovna Pardubice (posádková ubytovna Pardubice), Teplého 2796, Pardubic

Vedoucí jednotlivých OORM nahlásí do 8.6. 2018 požadavky na ubytování rozhodčích a
štábu na OSH Pardubice

Stravování:
Družstva si přivezou ešusy, příbor a hrníček na čaj
Závodníci, štáb a rozhodčí- večeře, snídaně, oběd hradí KSH, zajistí OSH Pardubice
Občerstvení při soutěži zajištěno.

Stadion:
Stadion, ozvučení, moderátor – zajistí OSH Pardubice

Dráhy:
Tartan, tráva,
asfalt, beton, tráva a kamenitohlinitý povrch na ZPV

Zdravotní služba:
Červený kříž Pardubice
Za zdravotní stav soutěžících je zodpovědný vedoucí kolektivu – potvrzení se
nevyžaduje

Časomíra:
Zajistí OSH Pardubice

Zašlete řádně vyplněnou elektronickou přihlášku na email oshpardubice@centrum.cz
Chtěli bychom, abyste zkusili letos poprvé vyplnit elektronickou přihlášku na soutěž, a tím
odpadlo přepisování přihlášených (o účasti na postupové soutěži do centrální evidence).
Elektronická přihláška to udělá za nás a vzájemně si ušetříme čas.
Elektronickou přihlášku vyplňte na internetové stránce tímto způsobem:
1. Adresa: https://prihlasky.dh.cz/default/index/dorost (pokud se prohlížeč dotáže na
(ne)důvěryhodnost, odklikněte pokračovat jako důvěryhodné).

2. Vyberte registraci = přihlášku sportovců na soutěž pro „Děti postupové soutěže“ – viz
žlutě podbarvené

3. Dále vyberte, na jakou soutěž se přihlašujete – viz žlutě podbarvené Krajské kolo – 15.
6. 2018 – SDH Lukavice – Družstvo – Starší žáci.

4. Zadejte jména soutěžících, datum narození a všichni by měli mít trvalé bydliště
v okresu, který reprezentují (pokud nemáte přestupy). Název SDH se načítá
automatiky. U závodníků, kteří poběží běh na 60m překážek, uveďte jednotlivě číslo
1až5, v jakém pořadí budou startovat.

5. Družstvo má 9-10 členů, tedy musíte přidat na soupisku další závodníky – pomocí
odkazu přidat více soutěžících – viz žlutě podbarvené

6. Internetová stránka bude vypadat po zadání přihlášky na soutěž a zadání 2 závodníku
na soupisku jako příklad níže…

7. Až budete mít zadané všechny závodníky (9-10 závodníků) na soupisku, pokračujte
s vyplněním jmen vedoucího a trenéra družstva

8. Na závěr je třeba doplnit informaci, kdo tuto elektronickou přihlášku vyplnil a kam ji
poslat.
Důležité je správně napsat maily:
uvést mail 1 = na radu mládeže oshpardubice@centrum.cz
uvést mail 2 = váš osobní email
9. Zmáčkněte tlačítko odeslat a zkontrolujte Váš email, do kterého přijde kopie
elektronické přihlášky v Excelu

