Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
Okresní sdružení hasičů Olomouc
Jeremenkova 1056/40, 779 00 Olomouc
Tel: 585 242 897

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Okresní sdružení hasičů Olomouc,
ve spolupráci s Olomouckým krajem,
statutárním městem Olomouc a HZS Olomouckého kraje,
pod záštitou náměstka primátora JUDr. Martina Majora, MBA

pořádají hodnocení celostátní hry „PLAMEN“
ročníku 2015/2016 v okrese Olomouc
Datum konání
Místo konání

: neděle 15. května 2016
: stadion Lokomotiva Olomouc

Příjezd kolektivů prezentace
Nástup zahájení soutěže
Porada rozhodčích a vedoucích kolektivů
Začátek plnění disciplín
Velitel soutěže
Hlavní rozhodčí
Tajemník soutěže
Zdravotní služba
Prezence

: do 8:00 hodin
: 8:30 hodin
: 8:45 hodin
: 9:00 hodin
: Trnková Lenka
: Pazdera Pavel
: Bartoňková Dagmar
: zajistí OORM
: Bartoňková Dagmar
Břeňová Magdaléna, Konár Jan
: Vystrčilová Marcela
Brázdil Zbyněk
: 150kč

Sčítací komise
Startovné na družstvo:

Registrace soutěžních kolektivů: http://goo.gl/forms/A3uJn8T3d3 do 9. května 2016
Každý zúčastněný kolektiv zajistí 2 rozhodčí nebo pomocné rozhodčí
(účast ve stejnokroji, stopky vlastní).
(nemusí mít školení rozhodčích-doškolení na místě hlavním rozhodčím)

Soutěžní disciplíny – rozhodčí disciplín
Štafeta 4 x 60 m
: Bílý Pavel
Rozhodčí disciplíny
kladina, příčné břevno-mladší kategorie a dívky, bariéra-chlapci
starší kategorie, PHP (práškový 6 kg prázdný dodá pořadatel)
ostatní nářadí vlastní,
Štafeta požárních dvojic
Rozhodčí disciplíny

: Brázdil Zbyněk
hydrantový nástavec (dodá pořadatel), přechod 75/52 (dodá pořadatel,
možno použít vlastní přechod), ostatní nářadí vlastní.

Požární útok
Rozhodčí disciplíny

: Čurda Zděněk
PS 12 + přetlakový ventil (dodá pořadatel),
ostatní nářadí vlastní dle hry Plamen
(2 stavy)
mladší kategorie 1 pokus
starší kat. 2 pokusy

Kronika
Rozhodčí disciplíny

: Trnková Lenka
Kroniky hodnotí Okresní odborná rada mládeže.
Soutěžní kolektivy kroniku předají při prezenci

Doplňková disciplína běh na 60 m s překážkami
Rozhodčí disciplíny
: Spáčil Miroslav
Účast : Soutěžní kolektivy mladých hasičů okresu Olomouc registrovaných na OSH Olomouc
Strava: Zajištěna pro kolektivy na základě přihlášek odevzdaných ve stanoveném termínu
a uhrazených členských příspěvků
Kategorie

: mladší - 6 - 11 let (2005, 2006, 2007, 2008, 2009… )
: starší - 11 - 15 let (2001, 2002, 2003, 2004, 2005…)

Soutěž včetně požárního útoku proběhne dle platných Směrnic pro celoroční činnost
kolektivů mladých hasičů včetně dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5.
Projednáno na zasedání OORM Olomouc 9. března 2016
Schváleno na zasedání VV OSH Olomouc 12. dubna 2016

Trnková Lenka
vedoucí OORM

Švubová Vlastimila
starostka OSH Olomouc

