Za finanční podpory

1. Pořadatelem okresního kola soutěže hry Plamen je SH ČMS Okresní sdružení
hasičů Plzeň - jih a Sbor dobrovolných hasičů Dnešice.
2. Soutěž se uskuteční 9. října 2021, na hasičském hřišti v Dnešicích, přípravu areálu
zajistí Sbor dobrovolných hasičů Dnešice.
3. Účast hlídek registrovaných kolektivů mladých hasičů (platný registrační list
kolektivu MH) kategorie starší a mladší na OSH Plzeň - jih a na základě nahlášení
hlídek mladých hasičů na kancelář OSH Plzeň - jih.
4. Organizační štáb
-

hlavní rozhodčí
velitel soutěže
náčelník štábu

František Hrubý
Karel Malý
Václav Studnička

5. Všeobecná ustanovení
a) Podání přihlášek
Počty hlídek nahlásí vedoucí na kancelář OSH Plzeň - jih nejpozději do 8. září
2021 nebo osobně na školení vedoucích v Letinech.

 na mobilní telefon: 724 338 075
 e-mailem na adresu: osh.plzenjih@volny.cz
b) Prezence
Při prezenci na soutěž vedoucí:




předloží členské průkazy SH ČMS s fotografií všech mladých hasičů
zapsaných na platné přihlášce do příslušného postupového kola.
kontrola členských průkazů bude provedena podle Registračních listů
kolektivu MH před startem závodu za přítomnosti vedoucího kolektivu a
všech závodníků, kteří budou plnit dané disciplíny.

c) Stravování
Během dne bude možnost občerstvení, které bude zajištěno a hrazeno
pořadatelem.
d) Zdravotní zajištění
Zdravotnickou službu v místě soutěže zajistí pořadatel. Za zdravotní stav
soutěžících odpovídá pořadateli přihlašovatel.
e) Doprava
Vlastní na náklady vysílajícího SDH.
6. Technická ustanovení
a) Soutěž bude provedena dle platné Směrnice hry Plamen (plané od 1. 9.
2016) a propozic hry Plamen pro rok 2021-2022.
b) Obuv soutěžícího musí být celistvá.

c) Štafeta požárních dvojic: dle podmínek bude použita elektronická časomíra a
stopky. Šíře jedné brány elektronické časomíry je 3 m.
d) Za bezpečnost veškerého použitého nářadí a překážek při soutěži odpovídá
ten, kdo je na soutěž dodal.
e) Losování pořadí hlídek proběhne na školení vedoucích kolektivů 11. - 12. září
2021 v Letinech.
f) Při podání protestu rozhodčímu disciplíny bude složena finanční částka
(kauce) ve výši 300,- Kč, při podání odvolání hlavnímu rozhodčímu bude
složena kauce ve výši 500,- Kč, při podání odvolání odvolací komisi bude
složena kauce ve výši 1000,- Kč. V případě uznání protestu nebo odvolání se
vrací celá částka, v případě zamítnutí protestu nebo odvolání se celá částka
stává příjmem pořadatele. Plátci kauce bude vystaven příjmový doklad.
g) Protest bude přijat pouze písemnou formou na formuláři dle přílohy Směrnice
hry Plamen (příloha č. 3).
h) Z každého zúčastněného SDH se soutěže zúčastní nejméně dvě osoby, které
budou zařazeny jako rozhodčí, popřípadě pomocní rozhodčí. Pro splnění této
podmínky není nutná kvalifikace rozhodčího mládeže.
i) Výsledky budou zveřejněny na stránkách OSH PJ - http://www.oshpj.cz. O
zveřejnění budou vedoucí informováni e-mailem. Protest proti výsledkům lze
podat emailem na OSH PJ (osh.plzenjih@volny.cz) do 24 hodin od zveřejnění
výsledků.
j) Při shodném výsledném čase hlídek rozhoduje nižší počet trestných bodů.
k) Kolektiv, který neuposlechne pokynů pořadatele nebo jehož vystupování bude
nesportovní či neslušné, bude vyloučen ze soutěže. Toto upozornění je platné
i pro vedoucí a doprovod kolektivů MH.
l) Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech,
pokud je nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání.
7. Předpokládaný časový harmonogram soutěže
do 7.30 hod. příjezd rozhodčích, porada, rozmístění po trase ZPV
8.30 hod.
zahájení štafety požárních dvojic
9.00 hod.
zahájení ZPV start 1. hlídky kategorie Starší
Dojezd hlídky je 30 minut před startem štafety požárních dvojic - kontrola
členských průkazů a prezence.
Startovní listina pořadí hlídek bude vyvěšena na stránkách OSH PJ http://www.oshpj.cz
Při nedodržení časového rozpisu nebude hlídce umožněn start závodu a bude
hodnocena neplatným pokusem.

Přejeme všem soutěžícím kolektivům hodně zdaru při plnění disciplín podzimního
kola hry Plamen.
Ivana Zuberová v. r.
vedoucí ORM OSH PJ

Vladimír Vozka v. r.
starosta OSH PJ

