SH ČMS Okresní sdružení hasičů Semily
Pod Černým mostem 486, 513 01 Semily
oshsemily@oshsemily.cz, tel.: 481625306

Okresní sdružení hasičů Semily
vyhlašuje
Soutěž Plamen a činnost dorostu v roce 2021 - 2022

Nový ročník soutěží bude zahájen závodem hasičské všestrannosti
16. 10. 2021. Podmínkou účasti v celoroční soutěži je vyplněný
registrační list kolektivu. Tato podmínka se týká i kolektivů
mládeže, které se podzimní soutěže nezúčastní. Účastníci
podzimního kola spolu s registračním listem podají i přihlášku na
soutěž. Přihlášku je možné zaslat na OSH i elektronicky s tím, že
originál přihlášky a registračního listu bude dodán nejpozději na
soutěži ZHV. Termín pro podání přihlášky je v organizačním
zabezpečení.

Organizační zabezpečení závodu hasičské všestrannosti mládeže
hry Plamen a dorostu pro ročník 2021-2022
Pořadatel:
Místo konání:
Termín konání:
Přihlášky:
Zahájení soutěže:
Prezence:
Příjezd rozhodčích:
Příjezd soutěžících:
Prezence soutěžících:
Stravování:
Doprava:
Zdravotní služba:

SDH Vysoké nad Jizerou a SH ČMS-Okresní sdružení hasičů Semily
Vysoké nad Jizerou, hasičská zbrojnice (u náměstí)
16. 10. 2021
v kanceláři OSH v Semilech do 12. 10. 2021 do 15,00 hodin
9.00
Hasičská zbrojnice Vysoké nad Jizerou
8:00
dle časového rozpisu zveřejněného 14. 10. 2021 na stránkách www.oshsemily.cz
20 minut před časem startu dle rozpisu
strava bude zajištěna pouze pro rozhodčí a technickou četu. V místě konání bude
možné zakoupit občerstvení.
vlastní
SDH Vysoké nad Jizerou

Přihlášku zašlete tak, aby byla nejpozději 12. října 2021 do 15:00 hodin v kanceláři OSH Semily.
Přihlášku je možno podat též elektronicky. Originál přihlášky orazítkovaný a podepsaný spolu
s evidenčním listem kolektivu je nutno předat nejpozději při prezenci. Zasílejte na
oshsemily@oshsemily.cz
Soutěže proběhnou dle směrnice hry Plamen včetně všech dodatků a směrnice pro celoroční činnost dorostu SH
ČMS včetně všech dodatků. Platné znění obou směrnic lze najít na www.dh.cz.
Vedoucí družstva je zodpovědný za dodržení všech vládních protiepidemických opatření platných v den závodu.
Dále vedoucí družstva zabezpečí, aby nedošlo k potkávání dětí z různých družstev. Podáním přihlášky vedoucí
družstva stvrzuje, že je seznámen s aktuálním zněním vládních protiepidemických opatření a zavazuje se k jejich
plnění v průběhu akce včetně případného testování účastníků, pokud to bude vyžadováno vládním nařízením.
Každý sbor zajistí vyslání tří rozhodčích. Sraz rozhodčích bude v 8:00 u prezence v hasičské zbrojnici.
Rozhodčí si dle možností přinesou vlastní stopky. Jména je třeba nahlásit nejpozději do soboty 9. 10. 2021 na
email : DudkovaKatka@seznam.cz>. Jedná se o schválenou podmínku pro připuštění družstva do soutěže.

Neoficiální výsledky budou zveřejněny na stránkách OSH. Po vypořádání případných
protestů či připomínek budou 18. 10. 2021 prohlášeny za oficiální.

Materiální zabezpečení:
Střelba:

vzduchovky SDH Čistá u Horek, Jilemnice, Jablonec n. J., OSH
Stojan, podpěry, deky nebo celtu, špalíky: SDH Vysoké nad Jizerou
Základy topografie + signalizace: OSH, Typ buzoly: Silva Expedition
Uzlování + vodní příkop:
SDH Vysoké nad Jizerou, lana dodá OSH
Základy první pomoci:
OSH (šátky, špendlíky, kužely, deky)
Požární ochrana:
OSH, technické prostředky budou nahrazeny obrázky
Vodorovné lano + šplh:
SDH Poniklá, OSH
Kancelář OSH zajistí: diplomy, startovní čísla, startovní karty, střelivo
Oblečení:
Účast:

Rozhodčí v hasičském stejnokroji, soutěžící dle směrnic, pro ZHV mohou použít
kopačky s gumovými špunty.
Družstvo může postavit dvě hlídky, hůře umístěná nebere body dalšímu družstvu
v jarním kole. Na startu hlídky bude vždy přítomen vedoucí kolektivu s platnými
členskými průkazy. Případné dotazy zodpoví hlavní rozhodčí K. Malá (tel. 774183969).
Rozhodčí disciplín:

Hlavní rozhodčí:
Velitel soutěže:
Start, cíl, kontrola průkazek:
Střelba:
Topografie + signalizace:
Uzlování + vodní příkop:
Zdravověda:
Požární ochrana:
Lanová lávka + šplh:
Azimutový úsek:
Zpracování výsledků:

Kateřina Malá
Pavel Štěpánek
Pavel Slavík, Jan Berka, Martin Bajer
Petr Štěpánek, V. Pižl, P. Šimůnek
Jaroslav Exner, Pavel Sucharda, Zbyněk Lukeš
Josef Adámek, Tomáš Blažek, D. Šimůnková
Marie Kvapilová, Petr Včelák, Lenka Prchlíková
Josef John, P. Oždian, David Hrubý
Tomáš Klikorka, Jiří Matura, Stanislav Jerje
Pavel Štěpánek (razítka – zajistí OSH)
Josef Cerman

Rozdělení věkových kategorií
ve hře Plamen a soutěžích dorostu

Ročník 2021/ 2022
Plamen

Roky narození

Kategorie mladší

2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ...

Kategorie starší

2007, 2008, 2009, 2010, 2011 ...

Dorost
Družstva
Mladší
jednotlivci Střední
Starší

Roky narození
13 – 18 let
13 – 14 let
15 – 16 let
17 – 18 let

2004 - 2009
2008 - 2009
2006 - 2007
2004 - 2005

