
            DOBROVOĽNÁ POŽIARNA OCHRANA  
                       OKRESNÝ VÝBOR MYJAVA,  
        OKRESNÝ VÝBOR NOVÉ MESTO NAD VÁHOM,
             DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR KRAJNÉ

Organizačno – technické zabezpečenie
okresného kola hry Plameň

V súlade s plnením úloh DPO SR na úseku práce s mládežou sa podľa Pravidiel pre celoštátnu 
hru  Plameň,  schválených  Prezídiom  DPO  SR  dňa10.12.2009  uskutoční  okresné  kolo  pre 
kolektívy mladých hasičov DHZ okresov Myjava a Nové Mesto nad Váhom.

Dátum konania:  2. júna 2012 

Miesto konania:  Krajné – futbalové ihrisko

Začiatok:              9 00 hod.

Štáb súťaže: 

 veliteľ súťaže              Ing. Štefan Kusenda - predseda KM OV DPO   Nové Mesto n.V.
 náčelník org.komisie   Pavol Moravec         - predseda KM OV DPO  Myjava
 člen organ. komisie     Ing. Anna Vrbová     - riaditeľka OV DPO Myjava 
 člen organ. komisie     Monika Dulinková   - riaditeľka OV DPO  Nové Mesto n.V.
 hlavný rozh. súťaže     Peter Nemček           - člen KM OV DPO    Nové Mesto n.V.
 člen štábu                     Bc. Pavol Macúch    - predseda OV DPO Myjava  
 člen štábu                     Bc. Jozef Smolinský - predseda OV DPO Nové Mesto n.V.

 Prezentácia  kolektívov: 
 
 800 do 830  hod.  u riaditeľky OV DPO, ktorá odovzdá vedúcemu kolektívu 12 stravných lístkov
                           (pre vedúceho kolektívu, vodiča a 10 pre kolektív)
 
 9 00                     nástup kolektívov, zahájenie súťaže a plnenie jednotlivých disciplín

Disciplíny :

 Požiarny útok CTIF,
 Štafetový beh na 400 metrov s prekážkami,
 Požiarny útok s vodou – bude hodnotený samostatne 

Odvolacia komisia :

Veliteľ súťaže, hlavný rozhodca súťaže a hlavný rozhodca disciplíny.

Požiarny útok CTIF

Hlavný rozhodca disciplíny:  p. Milan Fidrich  - OV DPO Myjava
Náradie pre vykonanie  disciplíny zabezpečí usporiadateľ. Čas bude meraný stopkami.

Štafetový beh na 400 metrov s prekážkami :

Hlavný rozhodca disciplíny : p. Vladimír Baran – OV DPO Myjava
Náradie na vykonanie  disciplíny  bude zabezpečené usporiadateľom / môže byť aj vlastné.



Čas bude meraný elektronickou časomierou.
Požiarny útok s vodou :

Hlavný rozhodca disciplíny : p. Pavol Marták – OV DPO Nové Mesto nad Váhom.
Pri vykonaní požiarneho útoku môže každý kolektív štartovať so svojím naradím, alebo si ho 
môže  zapožičať  od  organizátora  súťaže  vrátane  stroja.  V prípade  zapožičania  stroja  od 
usporiadateľa  súťaže  bude  obsluha  vykonávaná  dospelým  strojníkom  z DHZ  Krajné.  Pri 
použití vlastného stroja, vykonáva jeho obsluhu strojník, ale v prípade ohrozenia stroja a iného 
nebezpečenstva   môže  zasiahnuť  dospelý  strojník  z toho  DHZ,  ktorého  kolektív  vykonáva 
disciplínu.  Požiarny  útok  sa  vykonáva  na  jeden  pokus.  Čas  bude  meraný  elektronickou 
časomierou.
Dosiahnutý  čas v tejto disciplíne  nebude započítaný do celkového hodnotenia !

Za  včasný  nástup  k plneniu  jednotlivých  disciplín,  za  vzorné  správanie  a vystupovanie 
kolektívu počas súťaže ako aj  prepravu kolektívov zodpovedajú vedúci kolektívov.

Z dôvodu zabezpečenia  stravy je potrebné zaslať prihlášky do 28.5.2012 na sekretariát  OV 
DPO,  Malinovského 41   915 01 Nové Mesto nad Váhom, prípadne kontaktovať p. riaditeľku 
na mob. číslo  0918 790 346

Poradie kolektívov na vykonanie disciplín bude losovať veliteľ družstva pri zahájení – nástupe.
Vedúci  kolektívu  zabezpečí  aby každý člen  kolektívu  mladých  hasičov  musí  mal  pri  sebe 
preukaz poistenca.

                                                                                                               
       Ing Anna Vrbová                                                                     Monika Dulinková 
     riaditeľka OV DPO Myjava                                                                       riaditeľka  OV DPO N.M.n.V. 
                    

          Pavol Moravec                                                                        Ing. Štefan Kusenda 
     podpredseda OV DPO Myjava                                                                   podpredseda OV DPO N.M.n.V. 

                                                                                                             
      Bc. Pavol Macúch                                                                       Bc.Jozef Smolinský 
    predseda OV DPO Myjava                                                                           predseda OV DPO N.M.n.V.   

                                                                                                       


