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Organizačního zabezpečení I.části okresního kola hry  PLAMEN  2010 – 2011 a soutěže 
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………………………………………………………………………………………………....

Plán OZ  I. části  okresního kola hry PLAMEN a soutěže dorostu byl zpracován a schválen 
Radou mládeže dne 7.9. 2010 a je závazný pro všechny kolektivy MH a dorostu.

Místo konání :  Budilov   
Datum konání :       9. října  2010 
Čas příjezdu :   7.30 - 8.00 hod
Předpokládaný odjezd : 16.00 hod

Účast – kategorie :   Kolektivy MH         Starší – Mladší           
          Dorost – členové družstev a jednotlivci budou zařazeni jako pomocní rozhodčí

Prezence:  členské průkazy SH ČMS všech členů kolektivu MH s přerazítkovanou
fotografií odpovídající současné podobě, přílohu průkazu pro MH podepsanou rodiči a 
potvrzené zaplacení členských příspěvků. 
(Kontrola průkazů bude provedena při nástupu družstva na štafetu požárních dvojic)
- 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 Budilov + OSH Prachatice   
Je zabezpečena v místě konání. Všichni vlastní hrnky na čaj a talířek či víčko z ešusu na 
klobásu.

Zaslání přihlášek: Přihlášky soutěžních kolektivů zašlete nejpozději do 1. října 2010.
Na email  zaunmullerv@seznam.cz  
Poslední možnost odevzdání přihlášek je na školení vedoucích dne 2.10. 2010 v Žernovcích.
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.

Každé družstvo  zabezpečí jednoho rozhodčího, jehož  jméno uvede v zaslané přihlášce.    
( rozhodčí zařazeni na časomíře vlastní stopky )

mailto:zaunmullerv@seznam.cz


ŠTÁB SOUTĚŽE: velitel soutěže SOUKUPOVÁ Valerie
hlavní rozhodčí ZAUNMULLER Václav
hospodář HŮRSKÁ Miriam
prezence SOUKUPOVÁ Valerie 
kontrola průkazů FIEDLEROVÁ  Helena
ved. tech. čety HODBOĎ Martin
závodčí SDH Žernovice
ved. sčítací komise FIEDLEROVÁ  Helena
časomíra KALLOVÁ Dagmar + FIEDLER Jan

Discipliny podzimního kola : 
Mladí hasiči   –  ZPV -  Štafeta 4x60 m -  Štafeta požárních dvojic - Běh na 60m s překážkami
Dorost a jednotlivci - budou plnit discipliny v jarní části  ( v podzimní části budou použiti 
jako rozhodčí )

PROVEDENÍ DISCIPLÍN:
- k plnění všech disciplín, mimo ZPV, musí soutěžící používat k ochraně
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 půl spojku  
hadice C (10m) a proudnice C52 - vlastní
- na jednotlivých disciplínách bude podáváno hlášení
- vedoucí družstva bude po celou dobu soutěže označen vlastní reflexní vestou 
- chodit s kolektivem a jednat za kolektiv smí pouze vedoucí kolektivu
- v prostoru sportovní plochy 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
- ZPV – hlídky budou odbíhat z jednotlivých stanovišť po splnění úkolů společně - po vydání 
startovního průkazu
- Běh na 60m s překážkami bude jako doplňková dobrovolná disciplina

Rozdělení rozhodčích:
Hlavní rozhodčí disciplin
Štafeta 4x60 m - SDH Volary – Vlas Jaroslav
Štafeta pož.dvojic - SDH Vlachovo Březí - Fiedlerová Helena
ZPV - SDH Žernovice - Zaunmuller Václav 
Běh na 60m s překážkami – SDH Chroboly – Tesař František

 ZPV:
Startér – SDH Žernovice - Tomek Jiří     Zapisovatel start -  Miesbauerová Lucie
Rozhodčí stanovišť ZPV       
Střelba ze vzduchovky                     SDH Volary           
Základy topografie                           SDH Šipoun        
Uzlování                                           SDH Staré PT           
Základy první pomoci                      SDH Netolice     
Požární ochrana                                SDH Svatá Maří     
Překonání vodorovné překážky        SDH Stachy  

( Pořadí stanovišť bude přizpůsobeno místním podmínkám.) 



Materiálně technické zabezpečení :

ZPV – SDH Budilov + OSH PT + SDH Vlachovo Březí 
Štafeta požárních dvojic –  SDH Budilov
Štafeta 4x60 m – SDH Budilov ( deska pod hasící přístroj a hasící přístroj práškový prázdný)
 + OSH PT ( lavička) + SDH Volary (bariera 150 cm) + SDH Vacov ( příčné břevno s výplní 
80cm)
Běh na 60m s překážkami – SDH Budilov

ČASOVÝ PLÁN:            

07:30-08:00 Příjezd družstev a rozhodčích, prezence
08:00-08:30 Porada rozhodčích disciplín a vedoucích kolektivů
08:30 Nástup
09:00 Zahájení soutěže MH
09:00-11:00 Štafeta 4x60m  - dva pokusy – povrch tráva ( člunkovým způsobem )
                               pořadí MH -  mladší - starší 
09:00-11:00            Štafeta požárních dvojic – povrch tráva – v pořadí MH – starší - mladší 
11:00-12:30 oběd 
11:30-14.30 ZPV –  jedna pětičlenná hlídka  v pořadí MH – mladší – starší
                               Běh na 60m s překážkami
15:30 Nástup, vyhodnocení soutěže
  
                                                       
                                                ZA OSH Prachatice

  Zaunmuller Václav                                                                       Soukupová Valerie
Náměstek pro mládež  v.r.                                               Vedoucí odborné rady mládeže  v.r. 

MTZ – konkrétně 

Startovní čísla - Zaunmuller
Praporky 10+10+2x startovací - Zaunmuller
Rozdělovník rozhodčích pro hl.rozhodčí - Zaunmuller
Tabulky pro zapisovatele - Zaunmuller
ZPV – Startovní průkazy                                   - Zaunmuller
Časomíra na  Štafetu 4x60 - Kallová + Fiedler
Přístřešky pro zapisovatele 2x - SDH Budilov  Mareš
Prezence, stravenky(obědy), razítko, prez.listina – OSH Soukupová
2x stůl + 2x židle pro zapisovatele - SDH Budilov  Mareš
Počítač+SW+tiskárna+papír - OSH Helena Fiedlerová
Media                                         - Zaunmuller – Prachatické listy - Prachatickonews
Várnice na čaj                                                    - SDH Budilov 1x  Soukupová 1x
Polní kuchyně - SDH Netolice - Soukupová
Mat. na ZPV                                                      - SDH Vlachovo Březí  + OSH PT - Kallová
Strava                                                                 - SDH Budilov + OSH PT - Fiedlerová
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