Organizační zabezpečení druhé části
hry Plamen
Dne 14.3.2020
Místo : Sokolovna Dobrovice
Prezentace : 08.30- 09.00 hodin
Nástup kolektivů : 09.00-09.15 hodin
Začátek soutěží : 09.30 hodin
Strava pro účastníky bude zajištěna z prostředků OSH Mladá Boleslav. Pro soutěžící bude
v areálu připraven stánek s občerstvením, kde si mohou občerstvení koupit.
Vzhledem k vývoji letošního počasí a přestavbě Dobrovické sokolovny je možnost běhat
štafetu dvojic venku na asfaltovém hřišti./za předpokladu slunečno, min. 8° C. Pokud se toto
uskuteční bude probíhat štafeta tak jak je to ve hře plamen start z jedné startovní čáry pro obě
družstva najednou s využitím společného velitele nebo velitele pro každé družstvo, bez
krácení dráhy tedy plných 35 metrů. Pokud jsou dvě družstva, nebo jedno družstvo
s velitelem. /pokud jsou dvě družstva odstartují vždy společně, start téhož velitele ve druhém
pokusu není povolen/
Soutěžit se bude v disciplíně Štafeta požárních dvojic, která se poběží dle pravidel hry
plamen. Pořadatel si vyhrazuje právo upravit délku štafety dle místních podmínek, při
zachování vzdálenosti postavení materiálu při startu a zachování vzdálenosti čáry odložení
připojené proudnice od hydrantového nástavce. Ostatní rozměry budou zkráceny : Všichni
soutěžící použijí vlastního materiálu odpovídajícího podmínkám hry Plamen. Na místě bude
k disposici 1 ks hadice C a plnoprůtoková proudnice.
Dále se bude soutěžit v uzlování B.Buriánka, kdy soutěžící váží pět základních uzlů / úvaz na
proudnici, zkracovačku, tesařský uzel, lodní uzel, plochou spojku/ v libovolném pořadí s tím,
že začínají úvazem na proudnici a končí plochou spojkou./ provazy leží přes stůl nebo žebřík
položeny jednoduše a nejsou přeloženy, vyjma lana na úvaz proudnice které je vloženo
v sáčku. Uzel lodní a tesařský se váží pouze jedním koncem. A plochá spojka se váže jak
oběma konci tak pouze na jednom konci. A za odložení se považuje i odhození ploché spojky
na stůl i když v důsledku visícího provazu ze stolu spadne. Pokud po odhození provaz s uzlem
přejede po desce stolu a spadne nebo nedopadne uzel na desku stolu, jde o zahození a nejde o
odložení. V takovém případě se počítá tento uzel jako neuvázaný. /
Soutěžit se bude na čtyřech stanovištích, kdy přihlášená družstva budou rozdělena při
presentaci k jednotlivým stolům.
Na závěr soutěže bude provedeno vyhodnocení soutěží a v soutěži uzlování B.Buriánka
budou předány poháry a diplomy. Štafeta dvojic bude vyhodnocena a předány diplomy
prvním třem družstvům v každé kategorii.
Možnost plnění odborek v průběhu soutěže dle platné domluvy při poradě vedoucích.
Do sokolovny Přezůvky- sportovní obuv čistá, pokud možno s bílou podešví. Soutěž
jednotlivců a družstev dorostu v uzlování.
Za ORM OSH ČMS MB

Hložek Ladislav

Rozpis rozhodčích na stanoviště
Štafeta dvojic
Rozhodčí disciplíny Doleček Václav
Pomocní rozhodčí : .Beran Kamil , Lefkova Tereza, Urban…….
Časoměřiči : , …Doleček, Beran ,…………………………………………..

Rozhodčí uzlování
Stůl č.1 Sabolová Marcela….časoměřiči …Sabolová,………….Váňa Vladislav
Stůl č.2 Špringl Jan………...časoměřiči …Špringl……….,,, … Klacek Josef
Stůl č. 3 ……………… .…....časoměřiči… … ………………., Tůma Milan
Stůl č. 4 ………………….. časoměřiči ………………………., Hlaváč Jiří

Rozhodčí Testy
Rysová Zdena, ………………..,…………………….

Sčítací komise :
Vávrová Jana, …………………………..

Za ORM SH ČMS MB
Hložek Ladislav

