Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Sbor dobrovolných hasičů Blovice
Tyršova ulice 645
336 01 BLOVICE

Sbor dobrovolných hasičů Blovice si vás dovoluje pozvat na
XXVI. ročník soutěže Mladých hasičů v Blovicích
Štáb soutěže:

Vedoucí soutěže:
Josef Sýkora
Hlavní rozhodčí:
Karel Malý
Zdravotník:
Josef Synáč, DiS.
Rozhodčí disciplín ZPV: Jana Šloufová, Josef Hora
Delegát soutěže OSH PJ: Václav Studnička

Datum konání: 16. října 2021
Místo konání: Areál TJ Sokol Blovice, Tyršova 270, Blovice 336 01
Časový program: 8.30 - 9.00 hod.

prezence a označení hlídek

9.00 hod.

zahájení

Zahájení a ukončení soutěže proběhne v areálu zbrojnice. Občerstvení bude opět na zbrojnici.
Účast v soutěži: Soutěží 5-ti členné hlídky MH ze zaregistrovaných kolektivů u SHČMS.
Platné průkazy MH předloží vedoucí kolektivu MH před první disciplínou.
Podmínky startu: Přihlášení hlídek do 8. 10. 2021, a to:
elektronickou poštou na:

strechy.dolezal@seznam.cz

telefonicky na číslo:

603290286

přiloženou přihláškou na adresu: SH ČMS - SDH Blovice, Tyršova 645, 336 01 Blovice
(V případě přihlášení hlídky e-mailem nebo telefonicky je nutno přiloženou přihlášku se jmenným
seznamem hlídek předat při prezenci).
Losování - proběhne na místě po nástupu a nebude možné měnit pořadí startujících. Přípravka bude
v pořadí jako poslední.
Na přihlášky došlé později nemůže být z organizačních důvodů brán zřetel.
Startovné: Každá 5-ti členná hlídka 150,-Kč
Soutěžní disciplíny: Podle Směrnice hry Plamen a místních úprav pořadatele - soutěž probíhá
v kategorii mladší, starší a přípravka.
1. Požární ochrana - každý člen si vylosuje 1 hořící látku a určí jeden vhodný a jeden nevhodný hasební prostředek.

2. Uzlová štafeta - každý člen si vylosuje kartičku s jedním z uzlů dle ZPV (vázání bude provedeno štafetově).
3. Základy topografie - topografické značky, práce s buzolou a mapou dle kategorie starších a mladších.
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4. Zdravověda – namaskované koleno bude překryto sterilním čtverečkem gázy a převázáno trojcípým šátkem. Postup

převázání dle Směrnice hry Plamen. Znehybnění zraněné horní končetiny dle ZPV. Transport: Dva soutěžící, kteří
obvazovali koleno na figurantovi, vytvoří „stoličku“ z rukou (Směrnice hry Plamen) a přenesou jiného člena svého
týmu po dané trase kolem kužele (namaskovaný nebude ze soutěžního družstva). U zraněné horní končetiny:
Soutěžící, který obvazoval zraněného, provede transport po vyznačené trase předepsaným způsobem (Směrnice hry
Plamen).

5. Určení prostředků - každý člen si vylosuje grafickou značku technického prostředku a přiloží příslušnou
odpovídajícímu předmětu (dle Směrnice hry Plamen). Limit 2 minuty.

kartičku k

6. Štafeta požárních dvojic - dle Směrnice hry Plamen (věci k provedení disciplíny vlastní). Bude měřena
elektronickou časovou bránou v rozmezí 3 m.
7. Střelba ze vzduchovky - dle Směrnice hry Plamen - ZPV.

Hodnocení soutěže: Každá disciplína bude hodnocena samostatně (z každé disciplíny bude stanoveno
pořadí). Součet pořadí z jednotlivých disciplín pak bude tvořit bodový součet pro umístění jednotlivých
kolektivů. O celkovém pořadí rozhoduje menší počet součtu bodů za jednotlivá umístění. U dvou nebo
více soutěžních hlídek se stejným součtem bodů rozhoduje o celkovém pořadí lepší umístění
v disciplíně podle následujícího pořadí:
1. Štafeta požárních dvojic
2. Uzlová štafeta
3. Střelba
Protesty: budou předávány dle směrnice hry Plamen, a to v řádném časovém intervalu po skončení
disciplín. Kauce se skládá jen při prvním protestu rozhodčímu ve výši 200,-Kč. Případné odvolání
k hlavnímu rozhodčímu 300,- Kč. V případě zamítnutí protestu se stává částka příjmem pořadatele. V
případě uznání protestu se celá částka vrací.
Upozornění: Parkování vozidel bude umožněno na parkovišti u příjezdové cesty nebo na náměstí. V
případě nepříznivého počasí bude zahájení soutěže a zázemí pro kolektivy v Domě dětí a mládeže, kde
je pro všechny účastníky soutěže nutné přezutí. Upřesnění případných dotazů bude provedeno při
zahájení soutěže.
Na soutěžních disciplínách budou pracovat hlídky samostatně bez zásahu vedoucích a doprovodu
dětí nebo jakýchkoli osob. V případě porušení bude hlídka ze soutěže vyloučena. Dále upozorňujeme,
že nesportovní chování vedoucích či závodníků bude řešeno vyloučením hlídky ze soutěže (dle
Směrnice hry Plamen str. 14 – porušení kázně).
V prostorách tratě se může pohybovat s hlídkou pouze jedna osoba označená pro fotodokumentaci.
Jiná osoba bude braná jako cizí osoba a pokus bude neplatný.
Po zdařilých předchozích ročnících věříme, že se opětovně zúčastníte i XXVI. ročníku.
Za Sbor dobrovolných hasičů Blovice

Josef Sýkora

Martin Doležal

starosta SH ČMS - SDH

vedoucí mládeže
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