
Organizační zabezpečení společného Závodu požárnické všestrannosti 
Plamen  a dorost 2014/2015

Termín konání:             11. října 2014
Místo konání:              Lysice, areál koupaliště(cesta značena směrovkami)
Příjezd kolektivů, prezence: 7:30 – 8:00 hod.
Doporučený příjezd dorostu a jedn.: 12:00 hod., prezence dorostu do 12.30 hod
Nástup družstev, zahájení: 8:15 hod.
Zahájení plnění disciplín: 8:30 hod., dorost po skončení Plamen cca 13.00
Doprava soutěžících kolektivů: po dohodě s městskými a obecními úřady požárními vozidly

Složení štábu soutěže:
Velitel soutěže: Libor Toul
Hlavní rozhodčí: Jaroslav Ondráček
Sčítací komise: OORM
Rozhodčí disciplín:       ZPV                         Jarka Nejezchlebová
                                  štafeta pož. dvojic        Dušan Škrabal 
MTZ, zdravotní zabezpečení: SDH Lysice

ZPV se zúčastní až 10-ti členný kolektiv (možno postavit dvě 5-ti členné hlídky), vedoucí kolektivu a
řidič. 

KATEGORIE MLADŠÍCH A STARŠÍCH ŽÁKŮ.
 ZPV kategorie mladší a starší budou plnit následující disciplíny:
- střelba ze vzduchovky  (kovové střelničky)
- základy topografie (možno použít vlastní buzolu)
- uzlování
- základy první pomoci
- požární ochrana (obrázek techn. prostředku se přiloží na skutečný techn. prostředek)
- překonání překážky po vodorovném laně

 Štafeta dvojic 
- dle směrnic  (materiál vlastní)
- („citace  ze směrnic“)  Každé družstvo může  postavit  jednu (4 členové družstva  nastoupeni  ve

dvojstupu + velitel stojící vlevo) nebo dvě štafety ve dvou variantách: 
a) 4 + velitel = 1. štafeta, 4 + velitel = 2. štafeta,
b) dvě čtveřice + jeden velitel => velitel je společný pro obě štafety, stojí vlevo u levé
štafety a  na jeho doběhnutí  vybíhají  první  dvojice obou štafet,  započítává  se čas  lepší
štafety („jedna z čtveřic + velitel“)
V případě dvou štafet, bez vyjímky vykonávají disciplínu obě současně  - je tedy třeba
zajistit si dvoje nářadí !!!  soutěž probíhá ve dvou drahách a jako výsledný čas družstva
se započítává čas lepší štafety.

   Při nepřízni počasí se bude díky pořadatelům možné ukrýt a čekání na start či vyhlášení výsledků
přežít pod stany 



KATEGORIE    DOROSTENCI  A  DOROSTENKY, DRUŽSTVA I JEDNOTLIVCI 
V případě  smíšené  hlídky  bude  tato  hodnocena  jako  kategorie  dorostenky  bez  možnosti  postupu  do
dalších kol soutěže. 
Hlídky a jednotlivci budou plnit následující disciplíny dle směrnic pro činnost dorostu:

 ZPV
- střelba ze vzduchovky
- přesun podle azimutu (vlastní buzolu NUTNÉ !!!)
- určování RHP
- věcné prostředky PO (ústně)
- optická signalizace
- šplh
- přeskok přes vodní příkop
- základy první pomoci

JEDNOTLIVCI :
 - ZPV dle směrnic pro jednotlivce, včetně rozdělení do kategorií dle dodatku č.3 Směrnice. 
Do 3.října 2014 návratkou, tel. nebo osobně na OSH přihlásit jmenovitě jednotlivce do soutěže. 
Přihlášky podané po tomto datu, nebo až u prezence na závodě nebudou respektovány, závodníkům 
nebude umožněn start  bude možná změna jména, nebo odhlášení, ne však navýšení počtu jednotlivců).
.
Materiální zabezpečení:
Materiál  potřebný  k provedení  disciplín  dodá  pořadatel  pokud  není  uvedeno  jinak  (hadice,  buzoly
vlastní….).
Ústroj:
Dle směrnic pro hru Plamen a soutěž dorostu - včetně obuvi, a to po celou dobu závodu – na všech
stanovištích i v cíli!!!!.
Vedoucí kolektivů a strojníci přijedou v pracovním stejnokroji.
Členové štábu soutěže a rozhodčí dle povětrnostních podmínek ve vycházkovém / pracovním stejnokroji.
Strava:

- stravu zabezpečuje SDH Lysice ve spolupráci s OSH ČMS
- příspěvek na stravu  (20,-Kč) a pořádání OLM (10,-Kč) vv celkové výši 30,- Kč na soutěžícího
zařazeného v hlídce či jednotlivce se vybírat nebude – zajistí OSH z vlastních zdrojů.
- . Strava bude vydávána během dne na vydané stravenky, zajištěn smaž. řízek s chlebem.

      -    PŘIVEZTE SI VLASTNÍ hrníčky, nebo kelímky na čaj. 
- upozorňujeme, že každý soutěžící musí mít členský průkaz MH  opatřený fotografií, kdo tento
průkaz nemá, musí MH zavést do centrální evidence SH ČMS a poté si průkaz vyzvednout na OSH
ČMS Blansko, Sadová 2 (Po , St 7:30-15:30 hod. nebo po domluvě, tel. 516 418 621 )
- průkazy  startujících  MH i  dorostu  budou kontrolovány  před startem hlídky na ZPV,  v
prostoru  startu  pověřeným  rozhodčím!!!!  (  =  vedoucí  nebo  jednotlivec  v  dorostu  donese
průkazy ke startu spolu s vypsaným startovním listem, jednotlivcům průkaz v průběhu závodu
můžeme uschovat na startu )
  UPOZORŇUJEME NA ZMĚNY VĚKOVÝCH KATEGORIÍ,  zkontrolujte  si
věk soutěžících a jejich zařazení do kategorií dle tabulek na www.oomblansko či
dh.cz  !!!!!!
Odvolací komise bude složena z velitele soutěže, hl. rozhodčího a rozhodčího disciplíny.
 

Přihlášky do soutěže zasílejte nebo doručte na OSH ČMS, Sadová 2, Blansko nejpozději do 3.října 2014  .
Možnost  i e-mailem na osh.blansko@c-mail.cz (scan podepsané a orazítkované návratky).

S pozdravem
                František Nečas  v.r.                       Jaroslav Ondráček v.r.
                 starosta OSH ČMS             ved. OORM Blansko
                                                                    V Blansku 3.9.2014
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