Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Okresní sdružení hasičů Rakovník

Organizační zajištění I. kol her Plamínek, Plamen a dorostu
2021/2022
Vážení vedoucí, dostáváte organizační zabezpečení I. kola hry Plamen.
Vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Organizátorem
je OSH Rakovník, OORM Rakovník, SDH Ruda a obec Ruda.
Místo: Ruda
Datum: 10. října 2021
Přihláška k soutěži: vedoucí vyplní elektronickou přihlášku na https://prihlasky.dh.cz/
do 5. 10. 2021.
Doprava: vlastní
Účast: družstvo: 10 dětí, vedoucí a řidič
Prezence: 10. 10. 2021 (Bez prezence nebude kolektiv připuštěn k soutěži!)
- dostaví se pouze vedoucí s průkazy a kronikou
- kategorie mladší, starší, do 8. 00
- kategorie přípravka do 9,30
- kategorie dorost do 11,00
(Průkazky zdravotní pojišťovny bude mít vedoucí u sebe k dispozici)
Začátek soutěže: mladší, starší ‒ 9,00 hodin
přípravka ‒ 10,00 hodin
dorost – 11,30 hodin
Strava: bude zajištěna OSH + pořadatelé zajistí závodníkům teplý čaj
(bude možné zakoupit drobné občerstvení)

Kategorie:

přípravka do 6 let, mladší do 11 let, starší od 11 do 15 let
dorostenci/dorostenky – družstva a jednotlivci: mladší (13-14 let), střední (1516 let), starší (17-18 let let)
Rozdělení věkových kategorií: https://mladez.dh.cz/index.php/sportovni-cinnost/hraplamen/171-rozdeleni-vekovych-kategorii-hry-plamen-a-souteze-dorostu-pro-rocnik2021-2022
Soutěžní disciplíny:
Závod požárnické všestrannosti Plamínek, Plamen, dorostenci, dorostenky (družstva,
jednotlivci)
Soutěží se podle Směrnice hry Plamen platné od 1. 9. 2016 a Směrnice pro celoroční
činnost dorostu SH ČMS platné od 1. 9. 2007. Kategorie přípravky soutěží podle
„PLAMÍNEK ‒ směrnice pro celoroční činnost kolektivů mladých hasičů – děti
předškolního věku“ schválených OORM Rakovník, platných od 1. 1. 2016.
Zdravotník: zajišťuje SDH Ruda
Pracovní četa: zajišťuje SDH Ruda
Upozornění vedoucím: budou respektovat upozornění rozhodčích a štábu hry a
odpovídají za kázeň soutěžících během celé soutěže. Dále, že se soutěžící budou
během soutěžních disciplín pohybovat na vyznačených místech a ne přebíhat po
soutěžní ploše. Za nekázeň může být družstvo vyloučeno ze soutěže.
Každý kolektiv s sebou přiveze dva rozhodčí!
Štáb:
Velitel soutěže: Jaromír Suchopárek
Náčelník štábu: Jaroslava Čečrdlová
Hlavní rozhodčí: Jakub Černý
Rozhodčí disciplíny ZPV: Vlastimil Schuh

Vedoucí OORM Rakovník Jaroslava Čečrdlová
tel. 731328859, jarkacecrdlova@centrum.cz

