Pohár OORM okresu Trutnov
Platné od 22. 11. 2014
Pravidla poháru OORM okresu Trutnov:
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Celoroční akce pro kolektivy mladých hasičů. Vyhodnocení proběhne vždy na ZPV.
Pohár je nepovinný.
Kolektivy se do něho zapojují mimo celoroční hru Plamen účastí na jednotlivých zařazených
soutěžích.
Skládá se z povinných soutěží a soutěží ostatních. Pokud kolektiv vynechá některou
z povinných soutěží, automaticky nebude do Poháru OORM započítáván.
Povinnou soutěží jsou soutěž PO očima dětí a Uzlovka okresu Trutnov.
Pohár je vyhlášen pro dvě kategorie – mladší a starší.
Pohár se počítá bodově. Bodujeme prvních pět nejlépe umístěných. První získává 5 bodů,
pátý jeden bod. Šestý a níže umístění 0 bodů.
V celkovém hodnocení se škrtají 2 nejhorší umístění.
Pakliže má kolektiv dvě soutěžní družstva – počítá se vždy umístění toho lepšího a umístění
horšího se nevynechává pro bodování. Např. kolektiv XY má dvě soutěžní družstva,
družstvo XY 1 se umístí na třetím místě a družstvo XY 2 se umístí na místě
patnáctém.Kolektiv získává z této disciplíny tři body.
Do ročníku jsou zařazeny tyto soutěže:
1) Požární ochrana očima dětí - povinné
2) Uzlovka Radvance - povinné
3) Pohárovka Hajnice - 4x60,štafeta dvojic,požární útok
4) Pohárovka v PÚ Libňatov - požární útok
5) Pohárovka Borovnice - útok CTIF, štafeta CTIF
6) Pohárovka Choustníkovo Hradiště - 4x 60m,požární útok,štafeta dvojic
7) Pohárovka Radvanice - požární útok, útok CTIF
8) Pohárovka Třebihošť- požární útok, štafeta dvojic
9) Pohárovka Libňatov - ZPV, štafeta dvojic
Nezúčastní-li se kolektiv jedné z nepovinných soutěží, pak bude ohodnocen nulou.
Nastane-li při vyhodnocení Poháru případ rovnosti bodů, pak rozhoduje umístění družstva
na uzlovce.
Pakliže je na jedné soutěži více disciplín, do Poháru se počítá pořadí dle součtu umístění v
jednotlivých disciplínách.
Do soutěže PO očima dětí musí být zaslána alespoň jedna práce z kolektivu MH. Všechny
kolektivy za účast v této soutěži dostanou jeden bod, ten, kdo se soutěže nezúčastní, je
automaticky vyškrtnut z poháru OORM. Soutěž PO očima dětí má samozřejmě svá pravidla
a ty budeme respektovat. Kolektiv se zúčastní i s prací, kterou dítě vytvořilo ve škole, ale
bude tento výtvor dle pravidel označen, že je členem SDH – kolektivu MH.
Nezúčastní- li se kolektiv Uzlovky, nebude započítáván do Poháru OORM. Uzlovka - dle
jejích pravidel. Započítává se bodově dle celkového umístění.
Bude-li shledáno nesportovní chování nebo dojde-li k pokusu o podvod v disciplínách (dle
směrnic hry Plamen), bude tento kolektiv z Poháru vyřazen.
Výsledky budou zveřejňovány všemi dostupnými prostředky.

