SH ČMS OSH Rokycany
Organizační zabezpečení okresního kola hry Plamen
v Dobřívě 28. 5. 2022
Pořadatel :
SDH Dobřív a pod záštitou starosty obce Dobřív
Organizátor:
OSH Rokycany a OORM Rokycany
Termín konání:
28.5. 2022
Odpovědná osoba : OSH Rokycany – Miroslav Frost
OORM – Jarmila Baslová st.
SDH Dobřív - Jiří Reindl
Místo konání : fotbalové hřiště Dobřív
Účast:a) desetičlenná družstva mladých hasičů + vedoucí + řidič
b) rozhodčí
c) štáb
d) technická četa
e) hosté
Časový harmonogram : sobota 28.května 2022
7.30 - 7.45 prezence, poučení rozhodčích a rozdělení jejich stanovišť
8.00 – 8.30 trénink
9.00
– slavnostní nástup - zahájení disciplín
– štafeta CTIF, 4 x 60 m,
požární útok CTIF a požární útok
15.00
–slavnostní vyhlášení výsledků
Na slavnostní nástup nastoupí soutěžící ve sportovním úboru a rozhodčí ve
vycházkovém stejnokroji SH ČMS
Technická četa : SDH Dobřív
Stravování : během dne možnost občerstvení ve stánkovém prodeji
Zdravotnická služba : Eliška Lišková – SDH Mirošov

Podmínky soutěže : elektronickou přihlášku (prihlasky.dh.cz) odešlou
vedoucí kolektivů Sedláčkové do 16. května 2022
Charakteristika: Družstva přivezou charakteristiku společně s kronikou na
soutěž.
Do předložených kronik bude proveden zápis o účasti družstva.
Průběh jednotlivých disciplín : dle směrnice hry Plamen včetně dodatků.
Soutěžní materiál a vybavení :
Jednotný materiál –proudnice na požární útok , přetlakový ventil , džberovky.
Ostatní materiál každé soutěžní družstvo vlastní!!!
Prezence : při prezenci odevzdají vedoucí družstev dle směrnice hry Plamen:
vyplněnou přihlášku , nové členské průkazy SH ČMS všech členů družstva
s fotografií a kroniku družstva
Vedení soutěže – štáb soutěže :
-velitel soutěže : Jarmila Baslová –Volduchy
- hlavní rozhodčí : Jarmila Baslová – SDH Dobřív
- náčelník štábu : Miloš Svoboda – SDH Zbiroh
- sčítací komise : Jakub Ptáčník – SDH Volduchy
- časomíra :
OSH Rokycany
- prezence:
Věra Sedláčková
Rozhodčí disciplín :
Bude upřesněno na jednání ORM 9. května
Rozlosování soutěžních družstev bude 9. května.
VÍTĚZNÁ DRUŽSTVA POSTUPUJÍ DO KRAJSKÉHO KOLA!!!

starosta OSH Rokycany
Miroslav Frost

vedoucí OORM Rokycany
Jarmila Baslová

Soutěž proběhne za finanční podpory Plzeňského kraje.

