
       Okresní Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska  -  Prachatice
…………………………………………………………………………………………………...
                                                     P l á n
Organizačního zabezpečení I. části okresního kola hry  PLAMEN  2008 – 2009 a soutěže 
dorostu pořádaného Okresním Sdružením hasičů Prachatice
…………………………………………………………………………………………………...

Plán OZ  I. části  okresního kola hry PLAMEN a soutěže dorostu byl zpracován Radou 
mládeže a je závazný pro všechny kolektivy MH a dorostu.

Místo konání :      Prachatice -fotbalový stadion Tatran            ZPV - Žernovice
Datum konání :        25. října  2008 
Čas příjezdu :   7.00 - 8.00 hod
Předpokládaný odjezd : 16.00 hod

Účast – kategorie :   Kolektivy MH         Starší – Mladší
                                   Dorostenci     Dorostenky     Smíšený dorost     Jednotlivci
( Soutěž dorosteneckých družstev se bude konat za předpokladu, že počet přihlášených 
z každé kategorie dosáhne minimálně dvou družstev. )

Prezence:  členské průkazy SH ČMS všech členů kolektivu MH s přerazítkovanou
fotografií odpovídající současné podobě, přílohu průkazu pro MH podepsanou rodiči
- občanský průkaz členů starších 15-ti let
- kroniku kolektivu MH

Doprava:  Doprava kolektivů MH a dorostu je doporučena vozidly SDH. Povolení k jízdě 
projednejte s příslušným obecním úřadem. Za dopravu a za bezpečnost odpovídají vedoucí 
kolektivů. V prostoru pro družstvo ve vozidle musí být s dětmi dospělá osoba.

Výstroj:  Soutěžící se zúčastní v předepsané výstroji dle „ Směrnice „ pro celoroční činnost 
kolektivů MH. Je povolena sportovní souprava. Dospělí v hasičském stejnokroji nebo PS II.

Strava: SDH Vlachovo Březí    
Je zabezpečena v místě konání. Doporučujeme vlastní hrnky na čaj.

Zaslání přihlášek: Přihlášky soutěžních kolektivů zašlete nejpozději do17. října 2007 .
                               Adresa :  OSH  ČMS Prachatice      Slunečná 932           38301 Prachatice  
Nebude-li přihláška zaslána do termínu, nebude s kolektivem počítáno a nebude zařazen do 
soutěže. Po zaslání přihlášek bude zpracován časový plán nástupu kolektivů na plnění 
disciplin a zařazení rozhodčích.
Každý kolektiv zabezpečí dva rozhodčí, jejichž  jména uvede v zaslané přihlášce.    
( Kdo bude mít víc – tím lépe )

ŠTÁB SOUTĚŽE: velitel soutěže ZAUNMULLER Václav
hlavní rozhodčí VLAS Jaroslav
hospodář HARVALÍK Josef
prezence OSH Prachatice
kontrola průkazů OSH Prachatice
ved. tech. čety ZAUNMULLER Václav
závodčí SDH Žernovice   
ved. sčítací komise FIEDLEROVÁ  Helena
časomíra SDH Žernovice   HOIDEKR Ladislav



Discipliny podzimního kola : 

MH    –                   ZPV                Štafeta CTIF                    Štafeta požárních dvojic
Dorost   -                ZPV                Testy
Jednotlivci -           ZPV                Testy 

ZPV MH   -  Střelba ze vzduchovky, základy topografie, uzlování, základy první pomoci, 
                     požární ochrana, překonání vodorovné překážky (lano).

ZPV Dorost – Střelba ze vzduchovky, šplh, přeskok přes vodní příkop, požární ochrana 
                       ( PO – určování RHP a určování věcných prostředků PO )   určování azimutu,
                      optická signalizace PO, základy první pomoci.
                           ( Pořadí stanovišť bude přizpůsobeno místním podmínkám.) 

PROVEDENÍ - k plnění všech disciplín, mimo ZPV, musí soutěžící používat k ochraně
DISCIPLÍN: hlavy přilbu schváleného typu (možno použít i přilby na kolo) a to i

při tréninku
- pokud při plnění disciplíny závodníkovi sklouzne přilba z hlavy na temeno a zůstane vyset
za podbradní pásek, musí závodník přerušit svou činnost a přilbu si řádně nasadit
- materiál zapůjčený od jiného kolektivu, bude posuzován jako vlastní
- kontrola technických parametrů nářadí, použitého k soutěži, bude prováděna namátkově 
před i po skončení pokusu
- při štafetě pož. dvojic je možné vyměnit u hydrantového nástavce půlspojku
- rozdělovač se při napojování hadice nesmí zvedat ani jinak různě naklánět
- na jednotlivých disciplínách bude podáváno hlášení
- vedoucí družstva bude po celou dobu soutěže označen visačkou 
-  na poradu vedoucích před zahájením se dostaví  pouze vedoucí družstva označený touto 
visačkou, nelze připustit další členy doprovodu
- chodit s kolektivem a jednat za kolektiv smí pouze vedoucí kolektivu, který bude řádně 
označen visačkou
- v prostoru plochy stadionu platí zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů
- pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech a materiálu
 pokud je nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání

Rozdělení rozhodčích:

Hlavní rozhodčí disciplin
Štafeta CTIF -          Žernovice
Štafeta pož.dvojic -  Vlachovo Březí
ZPV -                        Volary
Testy -                       Netolice   Chroboly  ( Tesař Fr. )                    

Rozhodčí na stanovištích ZPV:
           MH                                             Rozhodčí                              Dorost
Střelba ze vzduchovky                      Volary – Hes V.             Střelba ze vzduchovky
Základy topografie                            Budilov –Žernovice       Určování azimutu
Uzlování                                            Staré PT - Volary          Optická signalizace PO
Základy první pomoci                       Netolice - Žernovice     Základy první pomoci
Požární ochrana                                Netolice– Svatá Maří     Požární ochrana
Překonání vodorovné překážky        Stachy – Ktiš                  Přeskok přes vodní příkop a šplh

Pomocní rozhodčí budou přiděleni v místě soutěže.



ČASOVÝ PLÁN: 07:00-08:00 příjezd družstev a rozhodčích, prezence(Tatran Prachatice)
08:00-08:30 porada rozhodčích disciplín a vedoucích kolektivů
08:30 nástup
09:00 zahájení soutěže
9:00-11:00 štafeta CTIF 400m        - dva pokusy – povrch tartan - ovál 
11.30-12.00      přesun do Žernovic   
12:00-12:30 oběd 
13:00-16.00 ZPV –  jedna pětičlená hlídka

                                                         Štafeta požárních dvojic – povrch asfalt  
                                                         Testy 
 16:30 nástup, vyhodnocení soutěže
                                                           
                                                       

                                                               ZA OSH

  Zaunmuller Václav                                                                       Vlas Jaroslav
Náměstek pro mládež  v.r.                                               Vedoucí odborné rady mládeže  v.r. 


