ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ
OKRESNÍHO KOLA

HRY PLAMEN 2022
ORGANIZÁTOR:
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - okres Náchod
ve spolupráci s Okresní odbornou radou mládeže Náchod
za podpory MŠMT a Královéhradeckého kraje

TERMÍN SOUTĚŽE: 28.5.2022
MÍSTO SOUTĚŽE: SPORTOVNÍ STADION HAMRA NÁCHOD
ÚČASTNÍCI:
- do okresního kola hry Plamen 2022 se mohou přihlásit všechna družstva kategorie
mladších a starších, která splní schválené podmínky kvalifikace dle Postupového
klíče pro OK hry Plamen 2022, bez ohledu na konečné umístění v kvalifikaci
- rozhodčí a pracovníci delegovaní OORM Náchod
- rozhodčích delegovaní postupujícími kolektivy MH
(každé postupující družstvo nasadí 1 rozhodčího)
- technická četa
- hosté
KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY:
Každé soutěžní družstvo, které se bude chtít přihlásit do okresního kola hry Plamen 2022,
musí splnit tyto předepsané podmínky:
a) získat alespoň jedno platné umístění družstva z kvalifikačních pohárových soutěží
v ZPV:
Memoriál Josefa Kárníka v ZPV na Mezilesí (16.10.2021)
Memoriál Václava Štěpána v ZPV v Nahořanech (9.4.2022)
b) získat alespoň jedno platné umístění družstva z kvalifikačních pohárových soutěží
v technických disciplínách:
Pohár starosty SDH Nízká Srbská (8.5.2022)
Bohdašínský pohár (14.5.2022)
c) získat alespoň jedno platné umístění pro kolektiv z kvalifikační pohárové soutěže
v CTIF:
Memoriál Jirky Beka v disciplínách CTIF (23.4.2022)
(rozumí se tím získání alespoň jednoho platného umístění pro kolektiv v kterékoliv
kategorii, které bude následně započítáno jako splnění podmínky pro všechna družstva
mladší i starší tohoto kolektivu MH)
příklad: kolektiv v soutěži CTIF nastoupí pouze s jedním složeným družstvem v kategorii
starší - do OK Plamen pak může přihlásit družstvo mladších i starších, pokud splní
ostatní kvalifikační podmínky
d) předložit na pohárové soutěži v Nízké Srbské nebo v Bohdašíně kroniku kolektivu
DOPRAVA: vlastní
STRAVOVÁNÍ:
OORM zajistí pro zájemce možnost objednání balíčkového oběda v ceně cca 120 Kč, na
který bude OSH částečně přispívat. Váš zájem o zajištění obědů v ceně cca 80 Kč uveďte
pro předběžné zajištění v nezávazné elektronického přihlášce soutěžního družstva.
Konečnou objednávku pak uvede družstvo v závazné přihlášce družstva.

OBECNÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE:
Soutěž bude provedena dle Směrnice celoroční činnosti mládeže platné od 1.9.2016 a
Podmínek pro účast v základním a okresním kole hry Plamen soutěžního ročníku
2021/2022, vydaných OORM Náchod pro okres Náchod.
ČASOVÝ HARMONOGRAM ORGANIZAČNÍ PŘÍPRAVY OK HRY PLAMEN 2022:
do 20.4.2022
zveřejnění organizačního zabezpečení OK hry Plamen 2022
do 8.5.2022
podání předběžné přihlášky soutěžního družstva do OK hry Plamen 2022
do 20.5.2022
podání závazné přihlášky soutěžního družstva do OK hry Plamen 2022
do 22.5.2022
provedení rozlosování startovní listiny, rozpisu rozhodčích
do 22.5.2022
zveřejnění příloh OZ OK Plamen (startovní listina, rozpis rozhodčích)
PŘIHLÁŠKY:
Soutěžní družstva se mohou do OK hry Plamen 2022 registrovat vyplněním webového
formuláře předběžné přihlášky do 8.5.2022. Tento formulář je nezávazný a bude použit
pro předběžné zjištění zájmu soutěžních družstev a zajištění objednávek stravování.
OTEVŘÍT PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ
Seznam přihlášených soutěžních družstev do OK hry Plamen můžete zobrazit ZDE.
Vyplněný tiskopis závazné přihlášky soutěžního družstva do OK hry Plamen odešlete
nejpozději do 20.5.2022 na OSH Náchod (kancelar@oshnachod.cz) - mailem bez razítka a
podpisu statutárního zástupce.
STÁHNOUT TISKOPIS ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY
Vytištěný tiskopis závazné přihlášky soutěžního družstva, opatřený razítkem SDH a
podpisem statutárního zástupce, odevzdá vedoucí družstva při prezenci.
Každý soutěžící musí mít s sebou:
- průkaz zdravotní pojišťovny (kartičku pojištěnce),
- členský průkaz člena MH nebo SH ČMS.
Vedoucí soutěžního družstva u prezence soutěže předloží:
- řádně vyplněnou přihlášku do okresního kola hry Plamen 2022,
- platné členské průkazy všech členů soutěžního družstva opatřené fotografií,
- kroniku kolektivu MH,
- řádně vyplněný tiskopis Výkaz celoroční činnosti kolektivu MH.
Bez výše uvedené dokumentace nebude družstvo připuštěno do soutěže.
ŠTÁB SOUTĚŽE:
Velitel soutěže:
Hlavní rozhodčí:
Náčelník štábu:
Tajemník soutěže:

Kligl Milan
Záliš Josef
Řeháková Milada
Němečková Petra

PŘÍJEZD SOUTĚŽNÍCH DRUŽSTEV DO 7.30 HODIN!!!
PREZENCE: 7.00 – 7.45 HODIN
v prostoru laviček střídaček (za nepřízně počasí šatny č.1 a 2 (viz. plánek).
PORADA VEDOUCÍCH A ROZHODČÍCH: 8.00 HODIN
ve velkém stanu u občerstvení (viz. plánek)

Soutěž se koná za každého počasí, proto je třeba počítat také s oblečením na převléknutí
v případě nepříznivého počasí.
Do soutěže okresního kola budou připuštěny pouze kolektivy řádně zaregistrované a se
zaplacenými příspěvky.
Při registraci bude provedena kontrola členských průkazů MH a potvrzení o zdravotní
způsobilosti dítěte k účasti v soutěži potvrzené rodiči (na volném listu papíru). OORM má
právo dle platných ustanovení provádět namátkovou kontrolu správnosti údajů
souvisejících s věkovým zařazením do jednotlivých kategorií. V případě zjištění nedostatků
bude soutěžní družstvo vyřazeno ze soutěže.
Každé postupující družstvo poskytne 1 rozhodčího, který se řádně připraví pro výkon
přidělené funkce (viz. příloha propozic).
Rozhodčí by měli být ve vycházkových uniformách, popř. alespoň v pracovních
stejnokrojích.
UPOZORNĚNÍ! – pokud je rozhodčí nasazen jako rozhodčí OORM, nemůže být ještě
jednou nasazen za postupující družstvo - to musí nahlásit rozhodčího jiného!

HODNOCENÍ CELOROČNÍ ČINNOSTI KOLEKTIVŮ MH:
Součástí okresního kola bude opět hodnocení kronik jako dokladu o celoroční činnosti
kolektivu MH. Hodnocení bude prováděno dle platných směrnic a ustanovení OORM,
schválených na jednání dne 3.4.2007:
- uzávěrka získaných odborností a specializací MH pro zápočet OK 2022 končí
30.4.2022!!!
- pro hodnocení celoroční činnosti použijte tiskopis, který bude postupujícím předán
s přihláškou do OK 2022
- v něm si kolektiv již předem vyplní kolonky s vybranými akcemi jednotlivých okruhů dle
směrnice hry Plamen
- tento tiskopis na OK předloží hodnotícímu rozhodčímu a vypsané akce doloží zápisy
v kronice, které si za tímto účelem předem v kronice založí záložkou (pro urychlení
vyhledávání)
Pokud z jednoho kolektivu postoupí do okresního kola více družstev (mladší i starší),
předkládají k hodnocení celoroční činnosti pouze jednu kroniku. Pokud nesplní některý z
okruhů, budou trestné body přičteny k součtu pořadí z disciplín všem družstvům tohoto
kolektivu.
U III. okruhu (plnění odborností a specializací MH) je v případě postupu mladších i starších
z jednoho kolektivu dostačující splnění minimálně 5 odznaků odborností nebo specializací
za celý kolektiv.
Záznamy o splněných odbornostech a specializacích musí být zaznamenány v kronice
formou vylepených velkých samolepek (nejlépe na jednom listu kroniky), které jste obdrželi
při nahlášení jejich splnění. U každé samolepky bude jméno a datum splnění.
Navíc bude na závěr okresního kola vyhodnocena a odměněna nejlépe vedená kronika.
Soutěže kronik se mohou zúčastnit i kolektivy, které nepostoupí do okresního kola, pokud
ji zástupce přiveze na OK.

PROGRAM OKRESNÍHO KOLA HRY PLAMEN 2022
Okresní kolo hry Plamen 2022 se řídí schváleným časovým harmonogramem.
PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH DISCIPLIN:
POŽÁRNÍ ÚTOK PLAMEN
počet pokusů: 2

povrch: tráva

POŽÁRNÍ ÚTOK CTIF
počet pokusů: 1

povrch: dráha s tartanovým povrchem

ŠTAFETA 4 x 60 METRŮ
počet pokusů: 2

povrch: dráha s tartanovým povrchem

400 METRŮ ŠTAFETOVÝ BĚH S PŘEKÁŽKAMI CTIF
počet pokusů: 1
povrch: dráha s tartanovým povrchem
ŠTAFETA POŽÁRNÍCH DVOJIC
počet pokusů: 2 (souběžně)
povrch: dráha s tartanovým povrchem
Z programu OK Plamen 2022 se vypouští ZPV, který se bude do celkového hodnocení
okresního kola započítávat takto:

Každému družstvu, které se kvalifikuje do okresního kola, bude do hodnocení započteno lepší
umístění ZPV (Mezilesí 2021 nebo Nahořany 2022) z upravené výsledkové listiny sestavené
pouze z lépe umístěných hlídek družstev kvalifikujících se do okresního kola Plamen 2022.
PŘEDPOKLÁDANÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM:
7.00
7.00
8.00
8.30
8.30
9.00

- 7.30
- 7.45
- 8.30
- 8.45

Příjezd soutěžních družstev
Prezence soutěžních družstev
Organizační porada vedoucích a rozhodčích
Nástup rozhodčích na stanoviště
Zahajovací nástup soutěžních družstev
Zahájení soutěžních disciplin

MLADŠÍ KATEGORIE:

STARŠÍ KATEGORIE:

9.00 10.20 11.00 11.30 12.45 13.30 15.30

9.00 9.30 10.30 12.00 13.15 15.00 18.30

10.15
11.00
11.45
12.15
13.30
15.00

Požární útok CTIF
Štafeta CTIF
Štafeta dvojic
Štafeta 4x60 metrů
Hodnocení kronik
Požární útok Plamen
Vyhlášení výsledků

10.15
10.45
13.00
13.30
14.45
18.00

Štafeta CTIF
Štafeta dvojic
Požární útok CTIF
Štafeta 4x60 metrů
Hodnocení kronik
Požární útok Plamen
Vyhlášení výsledků

Součástí Okresního kola hry Plamen bude také Přebor v běhu na 60 m s překážkami, který
proběhne dle samostatných propozic. Tato disciplína je dobrovolná a nezapočítává se do
hodnocení OK hry Plamen.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo časové úpravy jednotlivých bodů programu
vzhledem k momentální situaci.
Rozlosování startovních čísel obou kategorií bude provedeno na jednání OORM Náchod
v dubnu 2022 a bude přílohou organizačního zajištění akce.
Milan Kligl
Vedoucí OORM Náchod

Seznam příloh OZ OK hry Plamen 2022:
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

Metodický pokyn k provedení prezence soutěžních družstev
Startovní listina OK hry Plamen 2022
Nákres rozmístění disciplín na stadionu
Rozpis rozhodčích OK hry Plamen 2022
Tiskopis přihlášky do OK hry Plamen 2022
Tiskopis Výkaz celoroční činnosti kolektivu MH
Časový harmonogram OK hry Plamen 2022

Akce proběhne za podpory:

PODROBNÝ PLÁNEK AREÁLU STADIONU HAMRA NÁCHOD
3

2

8
9

4

10
5

9
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7

1

2

1. vstup do areálu stadionu (brána)
2. parkovací plocha pro osobní vozidla
3. parkovací plocha pro hasičská vozidla
4. prezence soutěže (7.00-7.45 hodin)
5. porada vedoucích a rozhodčích (8.00 hodin)
6. nástupová plocha (8.30 hodin)
7. výdej obědů (12.00-14.00 hodin)
8. sociální zařízení
9. hodnocení kronik
10. štáb soutěže, sčítací středisko
Do areálu stadionu je zakázáno vjíždět motorovými vozidly.
Parkování vozidel je možné na parkovišti v ulici Bratří Čapků (mezi plaveckým stadionem a
areálem firmy ATAS), odkud je také přímý vstup na stadion.
Hasičská vozidla mohou parkovat v horní části areálu stadionu (viz. č.3), vjezd branou
z ulice Pražská (mezi parkovištěm a halou).
Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu tohoto organizačního zajištění vzhledem k možným
organizačním úpravám.

