
SH ČMS Okresní sdružení hasičů Uherské Hradiště

P o z v á n k a
na

Okresní kolo  hry Plamen  2020/21
které se uskuteční na hřišti v Nedakonicích

v     sobotu   5  .   června    2021  

Soutěž bude probíhat dle platných směrnic hry Plamen (1. 9. 2016) pouze v kategorii starší
žáci.
 

Program soutěže : Příjezd kolektivů MH bude dle obdrženého rozpisu od 14.00

Disciplíny:
Požární útok (1 pokus, terče sklopné),  štafeta požárních dvojic (obě disciplíny měřeny

elektronickou časomírou)!

Úprava pravidel - Na základě schválené úpravy směrnic pro ZS hry Plamen budou 
družstva, která nenastoupí na jednu nebo více disciplín hodnocena až za 
družstvy, která absolvují všechny disciplíny. 

Nářadí vlastní !  - (výjimečně bude možno některé nářadí zapůjčit po předchozí domluvě!)
Doprava: doprava vlastní
Stravování: pouze pitný režim 
Ustrojení: družstva budou ve stejnokrojích nebo ve sportovním oděvu a obuvi, ochranné přilby 

bez úprav, vedoucí a doprovod v pracovním stejnokroji. 
Družstva obdrží do konce května časový rozpis, kde bude vyznačen čas kdy se dostaví k 
prezenci. Dřívější vstup na soutěž nebude umožněn. Po prezenci bude následovat Štafeta 
dvojic, Požární útok a opuštění prostor soutěže. Výsledky budou zaslány na přihlašovací 
emaily nejpozději následující den.
Případné další požadavky dle nařízených opatření (potvrzení o negativním testu na COVID, 
nutnost aktuálního testu atd.) budou upřesněny spolu s časovým rozpisem .

Za bezpečnost  kolektivu odpovídá vedoucí,  který při  registrování  družstva  odevzdá přihlášku,
průkazky MH a zdravotní pojišťovny (nebo jejich kopie - ZP).  
Prosíme  o  zajištění  osob  na  post  pomocných  rozhodčích  nebo  technické  čety  do  kolonky
Doplňující informace.
 Je třeba nahlásit počet  dětí a dospělých, kteří  na okresní  kolo přijedou. Toto prosím proveďte

https://forms.gle/…Pb8 do  pátku 28.  května  2021  do  20.00. Kdo  nenahlásí  počty
účastníků nebude mu umožněn vstup.

Na krajské kolo postupují první tři nejlépe umístěná družstva! Pokud soutěž nebude možno
uskutečnit, budou postupující na krajské kolo vylosováni OORM z přihlášených družstev.

  Petr Kostrůnek v.r.  Václav Holásek, v.r.
    vedoucí  OORM                   starosta  OSH

v Uherském Hradišti
14. 5. 2021

Akce se uskuteční za finanční podpory Zlínského kraje


