DOPORUČENÍ
Ústřední odborné rady mládeže SH ČMS
k hodnocení provedení disciplín dle Směrnice hry Plamen,
platnost od 1.9.2004 (zelená) a dle
Směrnice pro celoroční činnost dorostu SH ČMS, platnost od 1.9.2007
(modrá):
ÚORM SH ČMS na svém jednání dne 30. 3. 2012 v Přibyslavi schválila s platností od 1. května

2012, na základě vyjádření „Pracovní komise rozhodčích mládeže“ jako poradního orgánu ÚORM
následující DOPORUČENÍ:

HRA PLAMEN
PÚ:
-

pokud po provedení útoku není zjevné, že je sací vedení sešroubováno, požádá rozhodčí
vedoucího družstva, aby „natáhl“ sací vedení, tak aby se spojka mezi savicemi zvedla,
rozpadne – li se sací vedení, pokud je hodnocen jako neplatný

Útok CTIF:
- rozhodčí, který posuzuje správnost práce velitele v cílovém prostoru, by měl stát co nejblíže
veliteli, aby měl pokud možno stejný úhel pohledu na nastoupené družstvo jako velitel
Štafeta požárních dvojic:
- jakýkoliv případ „chůze pozpátku“ – celý krok zpět (tedy pohyb obou nohou, ne úkrok jednou
nohou) je hodnoceno 10 tb za každý případ
- posouzení rozvinutí hadice a podání půlspojky u hydr. nástavce – neposuzuje se postavení
nohou závodníka, ale dopad kotouče za čáru hydr. nástavce a poloha spojky při předávání
(spojka musí být za čárou u hydr. nástavce)
ZPV:
- stanoviště požární ochrana: při určování vhodného a nevhodného hasebního prostředku
stačí, když závodník řekne jeden hasební prostředek – není nutné, aby vyjmenoval všechny
hasební prostředky, které jsou společně uvedeny pod jednotlivými čísly ve směrnici v tabulce
na straně 72 (např. u sypkých látek stačí uvést jako vhodný prostředek pouze písek, není
nutné uvádět i škváru a hlínu)

DOROST
4x100m, běh na 100m s překážkami:
- posouzení správného zapojení ROT spojek na rozdělovači příp. mezi hadicemi – ve sporných
případech požádá rozhodčí o zvednutí rozdělovače nebo spoje hadic - závodníka nebo
pověřenou osobu z družstva (řádně označenou), aby mohl řádně posoudit správnost zapojení
spojek. Drží-li spojky po zvednutí při sobě a dotýkají-li se zároveň všemi třemi ozuby, je
zapojení posouzeno jako správné, v opačném případě jako chybné.

1. května 2012

Josef Bidmon
vedoucí ÚORM

