ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

SETKÁNÍ
HASIČSKÝCH PŘÍPRAVEK
(NEJEN)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Pořadatel:

SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Královéhradeckého kraje
ve spolupráci s OSH ČMS okres Jičín a SDH Holovousy
za podpory Královéhradeckého kraje

Místo konání:

Holovousy – sportovní areál
GPS: N 50°22.55210', E 15°34.94523' (50.3758683N, 15.5824206E)

Datum konání: sobota 21. 4. 2018
Účastníci:

přihlášené kolektivy přípravky

Výstroj:

dle možnosti kolektivu a směrnic hry Plamen
provedení požárního útoku v přilbě, možnost i přilby na kolo

Zázemí areálu: dětské hřiště s pískovištěm a houpačkou, stánek s občerstvením, velká zastřešená
pergola se sezením, toalety, parkoviště, celý areál je oplocen.
HLAVNÍ PROGRAM - DISCIPLÍNY:
• ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠETRANNOSTI
- v doprovodu osoby starší 18 let
- trasa bude v areálu sportovního hřiště, vše na jednom místě, rozestupy hlídek a kontrol
minimální
K1 Střelba – hod tenisovým míčkem na cíl
– každý člen tři hody
K2 Základy topografie
– každý člen si vylosuje a určí topografickou značku (prvních pět ze směrnic hry
Plamen, 1. louky, 2. mosty, 3. prameny, 4. kaple, 5. kostel
K3 Uzlování
– každý člen uváže Plochou spojku nebo Tesařský uzel - má možnost výběru
K4 Základy první pomoci
– Obrázky a k nim přiřadit správné telefonní číslo na hasiče 150, na záchrannou
službu 155 a na policii 158 – plní společně celá hlídka
K5 Požární ochrana
– každý člen si vylosuje jednu grafickou značku technických prostředků a přiřadí ji
k odpovídajícímu prostředku (prvních pět ze směrnic hry Plamen, 1. plnoproudá
proudnice C, 2. hadice v kotouči, 3. rozdělovač, 4. ruční stříkačka (džberová
stříkačka), 5. sací koš)
K6 Překonání překážky
– vodní příkop 0,5m

•

•

ŠTAFETA DVOJIC
- provedení dle směrnic pro celoroční činnost a hru Plamen
- materiál je možno zapůjčit od pořadatele, nebo vlastní
POŽÁRNÍ ÚTOK
- každé SDH bude mít možnost předvést své provedení ukázky požárního útoku, max. 10
minut na kolektiv (příprava + provedení), počet členů libovolný – max. 10
- Materiál je možno zapůjčit od pořadatele, nebo vlastní hadice, proudnice, rozdělovač, kdo
má svůj materiál, ať si ho přiveze, povoleny hadice B, C, D, kdo nemá, bude zde k dispozici
materiál družstev, které ho mají.
- PS12 a její obsluha jednotná, zajistí SDH Holovousy

Kategorie přípravky nemá podmínky hodnocení, proto je zde povolena pomoc vedoucích,
disciplíny pravděpodobně nebudou měřeny. Odměna bude stejná pro všechny – nebude se
stanovovat pořadí.
Pokud by se kolektiv nechtěl zapojit do uvedených disciplín a měl by nacvičenou nějakou
vlastní scénku, bude po domluvě umožněna ukázka před požárními útoky v délce cca 10
minut na SDH.
DALŠÍ DOPROVODNÉ AKCE:
Pro dětské účastníky budou zdarma po celou dobu trvání akce k dispozici další doprovodné akce a
aktivity:
- ukázka hasičské techniky
- skákací nafukovací hrad
- malování na obličej
- nafukovací balónky
ČASOVÝ ROZPIS AKCE:
9.30 - 9.50
10.00
do 14.00

Prezence přihlášených kolektivů
Zahájení
Předpokládané ukončení (bude upřesněno dle počtu přihlášených kolektivů)

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY:
Hrazení nákladů soutěže:
Předpokládáme, že se podaří veškeré náklady akce pokrýt ze získaných dotačních prostředků, tudíž
nebude nutné od účastníků vybírat žádný účastnický poplatek.
Občerstvení účastníků:
Po celou dobu konání akce bude zajištěna možnost zakoupení občerstvení.
Přihlášky:
Vzhledem k organizačnímu zajištění celé akce a přípravě rozpočtu bychom potřebovali co nejdříve
znát alespoň přibližný počet účastníků, proto prosíme všechny kolektivy, které se chystají Setkání
zúčastnit, aby nám do 31. 3. 2018 zaslaly alespoň e-mail se základními údaji a kontaktní adresou na
e-mail: ksh.khkr@seznam.cz .
Přihlášku pak stačí zaslat nejpozději do 10. 4. 2018 na e-mail: ksh.khkr@seznam.cz.

Prezence kolektivů:
Vedoucí kolektivu při prezenci odevzdají:
- vytištěnou a podepsanou závaznou přihlášku
- charakteristika kolektivu
ZÁVĚREM:
Kontaktní údaje:
SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Královéhradeckého kraje
Na Struze 30, 541 01 Trutnov,
IČ: 71175083, mobil: 702 049 333, e-mail: ksh.khkr@seznam.cz
Romana Steinerová, vedoucí OORM Jičín
mobil: 602 134 400, email: romana.stein@centrum.cz

Mapa:

Sponzoři akce:

