SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Zlín
spolu s SDH Popov

Organizační zabezpečení
Okresního kola hry Plamen 2021/2022
Organizátor soutěže:

SDH Popov

Termín konání soutěže:

9.10.2021

Místo konání:

fotbalové hřiště Štítná nad Vláří

Termín příjmu přihlášek:

6.10.2020 do 23:59 hod.
https://forms.gle/oDedAyKmSZpxczqC7

Soutěž se koná za každého počasí
Účast:

• Okresního kola se mohou zúčastnit soutěžní družstva s max. počtem 10
dětí, 1 vedoucí a 1 řidič
• Věk soutěžících musí odpovídat směrnicím hry Plamen
• Soutěžící musí mít s sebou průkaz SH ČMS s fotografií

Kategorie:

• Mladší žáci
• Starší žáci

Prezence:

• Prezence bude provedena po příjezdu družstva.

Startovní pořadí:

• Bylo vylosováno na školení vedoucích mládeže a je platné i pro jarní část
soutěže.

Vybavení účastníků:

• Oděv a obuv dle Směrnice hry Plamen.

Hodnocení:

• Provedení a hodnocení dle Směrnice hry Plamen platné od 1.9.2016 s
dodatky OORM Zlín.
• Na vlastní náklady SDH
• Zajistí pořadatel

Doprava kolektivů:
Zdravotní služba:

Soutěžní disciplíny:
1 ZPV

• Družstvo, které má 10 členů družstva, může utvořit 2 hlídky s 5 členy. Družstvo s
menším počtem soutěžících utvoří 1 hlídku. Každá hlídka má jeden pokus.

2 PÚ CTIF

• V požárním útoku s překážkami CTIF soutěží 8 členů + velitel. Disciplína bude
probíhat ve dvou pokusech.

Časový rozvrh soutěže:
Příjezd kolektivů:
Prezence:
Zahájení soutěžní disciplíny:

7:00
7:00 - 8:00
9:00

Štáb soutěže:
Velitel soutěže:
Hlavní rozhodčí:

Zdeněk Hradil

Zdeněk Hradil, v.r.
vedoucí OORM Zlín

Vlastimil Nevařil, v.r.
starosta OSH Zlín

Dotazy k provedení, hodnocení disciplín a k organizaci soutěže zodpoví Zdeněk Hradil, e-mail:
oormzlin@gmail.com nebo na tel. 775 305 225

Podmínky

Testování kolektivů
osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid – 19,
osoby nad 6 let věku splní jednu z následujících podmínek:
* dokončené očkování;
* prodělání nemoci do 180 dní;
* negativní výsledek testu, přičemž platnost PCR testu je 7 dní a platnost antigenního testu je
72 hodin;
* rychlý antigenní test určený pro sebetestování provedený na místě s negativním výsledkem;
* rychlý antigenní test s negativním výsledkem za dozoru zdravotnického pracovníka . . . . . . .
...prostřednictvím on-line služby, přičemž platnost testu je 24 hodin;
potvrzení školy nebo čestné prohlášení zákonného zástupce osoby, že osoba ve škole nebo .
....školském zařízení absolvovala dle jiného mimořádného opatření rychlý antigenní test, přičemž
....platnost testu je 72 hodin.

.

