Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Louny
Mírové náměstí 129, 440 01 Louny; tel. 415 653 997
e-mail: osh.louny@centrum.cz; www.oshlouny.cz

Organizační zabezpečení
okresního kola
hry Plamen a dorostu
ŽÁCI
18. – 19. května 2019
Libočany (Nové Sedlo)
DOROST
2. června 2019
Telce
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Datum:

ŽÁCI - sobota 18. května + neděle 19. května 2019
(nájezd družstev možný již v pátek 25. května v odpoledních hodinách)
DOROST – neděle 2. června 2019

Místo: ŽÁCI - areál fotbalového hřiště Nové Sedlo
DOROST – hasičské hřiště J. Zelenky Telce
Pořadatel: OSH ČMS Louny
Organizátor: ŽÁCI - SDH Libočany
DOROST – OSH ČMS Louny
Odpovědná osoba: Pavel Vaňourek (vedoucí OORM Louny)
René Sádovský SDH Libočany
Doprava: vlastní
Parkování: parkoviště v areálu stadionu
(ŽÁCI - možnost parkování 1 auta na SDH u stanů)
Strava: ŽÁCI - oběd (Sobota společný), večeře (Sobota stravenky) a snídaně (Neděle
společná), oběd (Neděle na stravenky)
Občerstvení zajišťuje SDH Krásný Dvůr
V areálu je vyhrazené ohniště, používání grilů u stanů je povoleno
DOROST – zajištěn stánkový prodej na stravenky
Ubytování: vlastní stany
Rozhodčí: min. 2 rozhodčích z každého SDH
Vedení soutěže - ŽÁCI:
velitel soutěže: Pavel Vaňourek
hlavní rozhodčí: Jaroslav Kosina
vedoucí technické čety: René Sádovský
sčítací komise: Ilona Hájková
časomíra: Pavel Suchý, Karel Lang
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rozhodčí disciplín: Jako první běží kategorie mladší a po nich kategorie starší


štafeta 4x60m – Lenka Vernerová, 2 pokusy (celé družstvo po sobě)



štafeta CTIF – Zdeněk Pazdera, 2 pokusy



štafeta požárních dvojic – Milan Bláha, 1 pokus (běží celé družstva)



PÚ CTIF – Ilona Hájková, Kosina Jaroslav, kategorie mladší 1 pokus, kategorie starší 2
pokusy



požární útok – Jiří Sailer, 2 pokusy

Vedení soutěže - DOROST:
velitel soutěže: Pavel Vaňourek
hlavní rozhodčí: Jaroslav Kosina
sčítací komise: Ilona Hájková
časomíra: Pavel Suchý
Ostatní funkce budou upřesněny v den soutěže.
Každé SDH jehož dorostenci se účastní soutěže ( i když bude mít jednoho jednotlivce ) dodá
na soutěž 2 ROZHODČÍ a dvě osoby do pracovní čety.
Technické zajištění organizátorem:
 společné nářadí: Tohatsu mašina (+ 1 náhradní), základna, proudnice, přetlakový
ventil, PHP na štafetu 4x60 m (4x100m) a štafetu CTIF
 doprava vody
 překážky
 čísla (startovní, CTIF)
Zdravotní zajištění: zajistí OSH ČMS Louny
Pojištění: na základě zaplacených příspěvků na rok 2019, dle aktuálních pojistek
Přihláška:
Vedoucí z jednotlivých SDH zodpovídají za odeslání vrácenky do neděle 5. 5. 2019
(mládež) a do 20.5.2019 ( Dorost )
na e-mail P.Vanourek@seznam.cz a za vyplnění elektronické přihlášky na adrese
https://prihlasky.dh.cz/ (vytištěnou přivézt s sebou na soutěž).
Vrácenka je přílohou číslo 2 a je nutno jí zaslat!!!!
Informace: vedoucí OORM Louny – Pavel Vaňourek
tel.: 724 290 073, e-mail: P.Vanourek@seznam.cz
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Časový harmonogram - ŽÁCI:
 Pátek
19.30 – 20.00 presence družstev + odevzdání kronik všech kolektivů
20.00
porada rozhodčích
 Sobota
7.30 – 8.00 presence družstev
8.00
nástup družstev
8.30
začátek plnění disciplín (štafeta 4x60m, štafeta CTIF, štafeta
požárních dvojic, útok CTIF)
 Neděle
9.00
začátek plnění disciplíny požární útok
13.00
nástup a vyhodnocení výsledků
Oběd bude vydáván během poledne průběžně tak, aby byl zajištěn plynulý výdej.
Časový harmonogram - DOROST:
 Neděle
8.00 – 8.45 presence družstev
9.00
nástup družstev
9.15
začátek plnění disciplín (štafeta 4x100m, dvojboj, PÚ, testy)
13.00
nástup a vyhodnocení výsledků
Hodnocení disciplín:
- ŽÁCI dle směrnic hry Plamen, platnost od 1. 9. 2016 včetně dodatků a výkladu
- DOROST dle směrnic pro celoroční činnost dorostu, platnost od 1. 9. 2007
Hodnocení kroniky:
- dle Pravidel hodnocení kronik odsouhlaseného ORM Louny (viz příloha 1 tohoto OZ)
Presence:
Každý vedoucí kolektivu odevzdá u presence:
- doplněnou přihlášku v případě změn
- řádně vyplněné členské průkazy s fotografií
- kroniku kolektivu k hodnocení odevzdají všichni v pátek!!!
Každý vedoucí musí dohlédnout na kázeň kolektivu, v případě hrubého porušení kázně
může štáb rozhodnout o vyloučení družstva ze soutěže.
Rozlosování družstev z podzimního kola:
1. Stradonice
2. Podbořany
3. Obora
4. Koštice
5. Libočany
6. Vroutek
7. Peruc

8. Domoušice
9. Raná
10. Tuchořice
11. Slavětín
12. Cítoliby
13. Lubenec
14. Nepomyšl

15. Veltěže
16. Dobroměřice
17. Kryry
18. Počedělice
19. Černčice
20. Lenešice
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OSH ČMS Louny si vyhrazuje právo na změny.Příloha 1

Pravidla pro posuzování kroniky
Celoroční činnost se hodnotí v celém období od termínu ukončení okrskového nebo okresního
kola jednoho ročníku hry Plamen do termínu ukončení okrskového nebo okresního kola hry
Plamen následujícího ročníku.
(Od Plamene do Plamene)
Kronika musí obsahovat:
1.) Před 1. ročníkem Plamene k 1.9. jmenný seznam dětí.
2.) Prokázání splnění všech okruhů.
3.) Souhrn ( viz příklad)
Doložení v kronice:
Fotografie z uskutečněné akce (může být i černobílá pouze tištěná)
Účtenka (z vlaku,muzea,hradu) , potvrzení z daného místa razítkem aj..
Nebude postačovat pouze zápis.
I.Okruh – volnočasové aktivity
• uskutečnit nejméně3 jednodenní nebo 1 vícedenní výlet do přírody, za kulturou, rekreační a
odpočinkové
pobyty (nad 2 dny) – nelze započítat sportovní soustředění
• uskutečnit nejméně2 besedy
• uskutečnit o zimních, jarních, letních či jiných prázdninách tábor (nad pět dnů)
• navštívit 3 výstavy či muzea
• uskutečnit minimálně 3 kulturní, vzdělávací nebo společné akce mimo den pravidelných
schůzek (výstava,
beseda, kino, divadlo apod.)
– nelze započítat sportovní soutěže
Může být kombinace (např.: 1 x výlet, 1x beseda, 1x akce mimo plánované schůzky)
II. Okruh – volnočasové aktivity
• kolektiv uspořádá min. 1 brigádu na zlepšení životního prostředí, úklidu obce či města apod.
• kolektiv uspořádá min. 1 brigádu při údržbě výstroje, výzbroje nebo prostor, které kolektiv
využívá ke své činnosti (klubovna, cvičiště, táborová základna, ...)
• kolektiv zorganizuje min. 1 akci nebo provede sběr druhotných surovin, bylin či jiných
výkupních materiálů
• kolektiv se zapojí do akce Recyklujte s hasiči, Den proti rakovině, 72 hodin nebo jiné aktuální
veřejné akce organizované SH ČMS s partnery
• kolektiv pečuje o starého občana nebo člověka jinak znevýhodněného – ZTP apod. (nejméně
po dobu 3 měsíců)
• kolektiv uspořádá libovolnou volnočasovou akci (vyjma akce sportovní) pro ostatní kolektivy
mladých hasičů nebo dětskou veřejnost
III. Okruh – neformální na zájmové vzdělávání mladých hasičů
• kolektiv získá nejméně5 odznaků odbornosti MH nebo specializací => povinné pro všechny
kolektivy
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O získání odznaků odbornosti bude proveden zápis do kroniky se jmenným seznamem a
podpisem zkoušejícího. Nebo kopie zápisu.
Pokud nebude podpis v kronice, možno doložit kopií tiskopisu.
IV. Okruh – volnočasové aktivity
Povinně dle OORM Louny soutěž „PO očima dětí“ – odevzdat nejméně 3 práce za SDH.
Kronika musí obsahovat nalepené poděkování za účast v soutěži.
Hodnocení:
za každý nesplněný okruh obdrží každé družstvo zařazené v kolektivu (tedy v SDH) 5 trestných
bodů k celkovému hodnocení (max.20 trestných bodů).

Souhrn – příklad

Plamen 2015-2016
5.7.2015 - Úklid hasičárny, údržba výstroje a výzbroje
16.8.2015-23.8.2015 - Táborové soustředění Plamínku
1.9. 2015 - Jmenný seznam členů
18.9.2015 - Výlet na houby
29.11.2015 - Rozsvícení vánočního stromu 2015
7.12.2015 - Adventní setkání v Jimlíně
30.4.2016 - Pálení čarodějnic 2016
10.3.2016 - Plnění odznaků odborností

Vrácenky na soutěž PLAMEN 2019
Zaslat zpět do 5.5.2019
Okresní kolo hry Plamen Libočany (Nové Sedlo) 18. 5. a 19. 5. 2019
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Vrácenka na soutěž Plamen konané dne 18.5. a 19.5.2019
Na okresní soutěž Plamen 2018 přihlašuji za SDH …………………………..
Družstva mladších ……………………..
Družstva starších ……………………….
Celkem se zúčastní ………………………. dětí.
Dospělých ………………
Rozhodčích – uveďte jméno a příjmení rozhodčích. Povinně musí být 2
rozhodčí
…………………………………………………….
…………………………………………………….
Vrácenku vyplnil ………………………………….

Zaslat zpět do 20.5.2019
Okresní kolo celoroční činnosti dorostu Telce 2. 6. 2019

Vrácenka na soutěž dorostu konané dne 2. 6. 2019 Telce
Na okresní soutěž dorostu 2019 přihlašuji za SDH …………………….
Dorost dívky………………….
Dorost chlapci………………..
Jednotlivci dorost: prosím jednotlivce jmenovitě a rozdělit dle věkových skupin
mladší
střední
starší
Celkem se zúčastní ……………………… dorostenců
Pracovní četa- jmenovitě dvě osoby do pracovní čety což je podmínkou účasti
v soutěži. ……………………………………..
………………………………………
Rozhodčích – jmenovitě dva rozhodčí což je podmínkou účasti v soutěži.
………………………………………
………………………………………
Vrácenku vyplnil……………………..
U jednotlivců prosím o vyplnění jmenného seznamu včetně data narození a
věkové kategorie dle platnosti pro tento ročník.
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