
SH ČMS Okresní sdružení hasičů Uherské Hradiště

P o z v á n k a
na

Okresní kolo  hry Plamen  2021/22
které se uskuteční na hřišti v Ostrožské Lhotě

v     sobotu   14. května  2022  

Soutěž bude probíhat dle platných směrnic  hry Plamen (1.  9.  2016) ve dvou kategoriích  
- mladší a starší žáci.
 

Program soutěže : Příjezd kolektivů MH a prezence dle stanoveného rozpisu
1, Porada rozhodčích   7.45
2, Zahájení Okresního kola   8.00
3, Oběd 12.00
4, Závěr, vyhodnocení a úklid 17.00

Disciplíny:
Požární útok (2 pokusy, terče: mladší sklopné, starší nástřiky), štafeta  4x60 m a štafeta CTIF

(1 pokus) – obě disciplíny člunkově, štafeta požárních dvojic a hodnocení kroniky (označte
okruhy ke kontrole záložkou)!

U člunkových drah bude první dráha vpravo ve směru běhu a další směřují
doleva od první dráhy.

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. Z důvodu bezpečnosti a 
povrchu terénu a překážek jsou tretry NEPŘÍPUSTNÉ! 

Nářadí vlastní včetně proudnic na PÚ !  
Doprava: doprava vlastní
Stravování: oběd bude zajištěn OSH, také bude možnost zakoupit si nějaké občerstvení na místě
Ustrojení: družstva budou ve stejnokrojích nebo ve sportovním oděvu a obuvi, ochranné přilby 

bez úprav, vedoucí a doprovod v pracovním stejnokroji. 

Za bezpečnost  kolektivu odpovídá vedoucí,  který při  registrování  družstva  odevzdá přihlášku,
průkazky MH s čárovým kódem a zdravotní pojišťovny (nebo jejich kopie - ZP). Bez průkazu
MH s čárovým kódem nebude umožněn start.
Prosíme o zajištění osob na post pomocných rozhodčích nebo technické čety, kteří přijedou s vámi
(rozhodčí si  přivezou  stopky  s  sebou!!!) Nahlaste  jmenný  seznam rozhodčích  a  počet  osob
zapojených do technické čety - strava !!! Pro zajištění potřebného množství obědů je třeba nahlásit
počet  dětí  a  dospělých,  kteří  na  okresní  kolo  přijedou.  Toto  prosím  proveďte
https://forms.gle/LBfQT8zj2xiai4e67 do pondělí  9.  května 2022. Kdo  nebude přihlášen,
nebude mu umožněn start.
vlastní  náklady  zakoupit  na  místě.  Na  krajské  kolo  postupují  první  tři  nejlépe  umístěná
družstva starších žáků!

Také nahlaste družstva, která budou soutěžit navíc v     PÚ a Šd  pro body do VC OSH.  

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

v Uherském Hradišti
11. 4. 2022

Akce se uskuteční za finanční podpory Zlínského kraje


