Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Okresní sdružení hasičů Nový Jičín
Zborovská 2096/5
741 01 Nový Jičín
tel.: 724 874 049, E-mail: kancelar@oshnj.cz, web: www.oshnj.cz

V Novém Jičíně dne 15. dubna 2019
Všem vedoucím kolektivů MH
Všem členům ORM
SH ČMS - SDH Lubojaty

POZVÁNÍ
a organizační zabezpečení
Okresního kola celostátní sportovně branné hry Plamen 2018-2019.
Okresní kolo 46. ročníku hry Plamen 2018-19 je vyvrcholením celoroční činnosti kolektivů MH a bude
přehlídkou dovednosti mládeže v hasičských disciplínách. K řádnému zajištění „Okresního kola hry Plamen
2018-19“ vydává ORM SH ČMS - OSH Nový Jičín následující organizační zabezpečení:
1. Pořadatel:

SH ČMS - OSH Nový Jičín, ORM ve spolupráci s SDH Veřovice

2. Datum konání:

sobota 25. května 2019

3. Místo konání:

Veřovice – hřiště TJ

4. Štáb pro řízení soutěže:

Stanislav Kotrc

5. Velitel soutěže:
Hlavní rozhodčí:
Sčítací komise:
Celoroční činnost (kroniky):
Technická četa:
Presentace a kontrola průkazů:
Zdravotní služba:
6. Organizační pokyny:
Delegování rozhodčích:
Písemnosti, stopky, ceny:
Pozvání kolektivů:

Petr Bordovský
Pavel Polášek
Ludmila Kotrcová
Petra Genzerová

- starosta OSH Nový Jičín
- SDH Veřovice
- ORM OSH Nový Jičín
- počítač OSH Nový Jičín
- ORM OSH Nový Jičín
- SDH Veřovice
- ORM OSH Nový Jičín
- SDH Veřovice

Zabezpečení hřiště, vč. zázemí, překážek, stravy a dalšího potřebného
materiálu provede OSH Nový Jičín ve spolupráci s SDH Veřovice
OSH Nový Jičín – za ORM Dušan Baďura
OSH Nový Jičín
OSH Nový Jičín

do
- 07,30 hod.
příjezd kolektivů a rozhodčích
07,30 - 07,55 hod.
presentace
08,00 - 08,15 hod.
instruktáž rozhodčích, nástup
08,30 - 16,00 hod.
plnění disciplín
16,00 - 16,30 hod.
vyhodnocení a závěr
Časový program může být upraven dle počtu zúčastněných kolektivů.

7. Program:

8. Doprava:

Každý SDH si zajistí dopravu na vlastní náklady.

9. Podmínky účasti: - okresního kola se zúčastní všechny kolektivy, obou kategorií, které jsou v
evidenci SH ČMS - OSH Nový Jičín, nebo nově ustavené kolektivy, které
ještě dodatečně mají zájem soutěžit v hasičských disciplínách.
- v případě nižšího počtu členů nemůže kolektiv soutěžit v disciplíně CTIF.

Přihlášky: Soutěží se zúčastní kolektivy a jednotlivci na základě emailové přihlášky na
OSH Nový Jičín (kancelar@oshnj.cz) v termínu do 15. května 2019 a originál písemné
přihlášky odevzdají u prezentace – příloha „Přihlášky – Plamen 2019“.
Družstvům a jednotlivcům, kteří se nepřihlásí nebude umožněn start !!!
Rozhodčí (stopky vlastní) budou delegováni SH ČMS - OSH Nový Jičín. Řidiči mohou být zařazeni do
funkce pomocného rozhodčího.
10. Disciplíny:
- okresní kolo bude organizováno a řízeno podle Směrnic pro celoroční činnost kolektivů MH,
vydaných dne 1.9.2016,
- požární útok Plamen, s vlastním PS 12
- požární útok CTIF (u mladší kategorie úpravy: vodní příkop šířka 1,8 zmenšena na 1,0 m a
nástřiková stěna bude nahrazena stojánky se 6 plechovkami)
- štafeta 4 x 60m,
- štafeta 400m CTIF,
- běh na 60 m – přebor jednotlivců.
NEPŘEHLÉDNĚTE

kroniky kolektivů MH a členské průkazy odevzdat u presentace !!!

11. Materiálové zabezpečení a použití nářadí:
- požární útok Plamen – 2 pokusy, nástřikové terče - přetlakový ventil j e d n o t n ý , ostatní, vše
v l a s t n í, proudnice budou kontrolovány kalibračním přístrojem !!!,
- požární útok CTIF - vše v l a s t n í,
- štafeta 4 x 60 m – vše v l a s t n í,
- štafeta CTIF – PHP j e d n o t n ý, ostatní v l a s t n í,
12. Ústroj: MH

- stejnokroj - hasičské, sportovní soupravy + opasek a přílby,
- obuv
- sportovní, dle Směrnice Plamen,
Dospělí - stejnokroj - vycházkový nebo cvičný, dle stejnokrojového předpisu.

13. Stravu zajistí SDH Veřovice pouze pro ty kolektivy, které zašlou objednávku stravy poštou či
telefonicky oznámí na níže uvedený kontakt n e j p o z d ě j i do !!! 15. května 2019 !!!

ŠŤASTNÝ Vladimír
Veřovice 140
742 73 Veřovice
tel.:
e-mail:

605 125 810
hasiciverovice@email.cz

Upozornění: - dotace na stravu ze strany OSH je na kolektiv MH ( max. 10 členů + vedoucí + řidič ).

V případě neúčasti přihlášeného družstva na okresním kole bez omluvy, bude
družstvu (SDH) naúčtováno penále 400 Kč !!!
podmínkou účasti v soutěži jsou platné členské průkazy SH ČMS s fotografií odpovídající
současnému stavu.

14.

Na vaší účast se těší
Petr Bordovský, v.r.
vedoucí ORM

Stanislav Kotrc
starosta OSH

OBJEDNÁVKA

STRAVY

SDH ............................……................. objednává stravu pro ..........………. členů kolektivu a doprovod
(ze strany OSH Nový Jičín hrazeno max. 12 obědů /10 členů + vedoucí + řidič/, nad tento limit hradí stravné
vysílající organizace), na okresní kolo hry Plamen 2018-2019 dne 25. května 2019 ve Veřovicích.
V případě neúčasti přihlášeného družstva, na okresním kole bez omluvy, bude družstvu (SDH)
naúčtováno penále 400 Kč.

..................................................
razítko SDH, podpis
n e j p o z d ě j i do

!!! 15. května 2019 !!!
ŠŤASTNÝ Vladimír
Veřovice 140
742 73 Veřovice
tel.:
e-mail:

605 125 810
hasiciverovice@email.cz

Zde odstřihnout a vložit do kroniky (odevzdat při prezentaci)

HODNOCENÍ CELOROČNÍ ČINNOSTI
Kolektiv SDH …………………………

strana v kronice

Kategorie ………………………

trestné body

I. okruh
II. okruh
III. okruh
IV. okruh
Součet trestných bodů:
Hodnotil ……………………….

