
 

  

 

 

  

 

Za finanční podpory 



Časový harmonogram: 

Sobota 21. 5. 2022 starší 

Do 08 : 00 Dojezd rozhodčích 

Do 08 : 30 Dojezd družstev starších, prezence a kontrola členských průkazů 

08 : 10 - 08 : 30 Porada rozhodčích 

08 : 35 - 08 : 50 Porada vedoucích 

09 : 00 Nástup, zahájení soutěže 

 

09 : 15  - 11 : 45 

11 : 45  - 12 : 15 

12 : 15 -16 : 00 

 

Zahájení disciplín 

Štafeta 4x 60m, požární útok CTIF 

Oběd 

Štafeta CTIF, požární útok 

16 : 30 Slavnostní vyhodnocení 

Neděle 22. 5. 2022 mladší 

Do 08 : 00 Dojezd rozhodčích 

Do 08 : 30 Dojezd družstev mladších, prezence a kontrola členských 

průkazů 

08 : 10 - 08 : 30 Porada rozhodčích 

08 : 35 - 08 : 50 Porada vedoucích 

09 : 00 Nástup, zahájení soutěže 

 

09 : 15  - 11 : 45 

11 : 45  - 12 : 15 

12 : 15 -16 : 00 

 

Zahájení disciplín 

Štafeta 4x 60m, požární útok CTIF 

Oběd 

Štafeta CTIF, požární útok 

16 : 30 Slavnostní vyhodnocení 

Časový harmonogram je pouze orientační, dle počtu družstev. 



1. Pořadatelem okresního kola hry Plamen je SH ČMS Okresní sdružení hasičů Plzeň 
- jih a Sbor dobrovolných hasičů Stod. 

2. Soutěž se uskuteční 21. a 22. května 2022 ve Stodu na sportovním areálu, 
přípravu areálu zajistí Sbor dobrovolných hasičů Stod. 

3. Účast na soutěži je max. 10 členů družstva + 1 vedoucí + 1řidič + 2 rozhodčí. 

4. Organizační štáb 

- velitel soutěže František Hrubý  

- hlavní rozhodčí Karel Malý  

- náčelník štábu Ivana Zuberová  

- rozhodčí disciplín: štafeta 4x60m Lucie Horová  

štafeta CTIF Lenka Strolená  

požární útok CTIF Milan Hoffmann  

požární útok Václav Studnička  

- závodčí   

- vedoucí sčítací komise Zbyšek Zuber  

- prezence – přihlášky Radka Brašnová,   

                - průkazky, reg.listy Lenka Škalová  

- vedoucí technické čety   

5. Všeobecná ustanovení 

a) Podání přihlášek 

Družstva zašlou vyplněnou přihlášku v elektronické podobě přes web 
prihlasky.dh.cz na e-mail : osh.plzenjih@volny.cz nejpozději do 9. 5. 2022. 
Originál přihlášky, podepsaný starostou sboru s razítkem sboru a případnými 
změnami v sestavě soutěžících, odevzdá vedoucí při prezenci. 

b) Prezence 

Při prezenci nastupuje celé družstvo a vedoucí družstev: 

 odevzdají vyplněnou přihlášku podepsanou starostou sboru a opatřenou 
razítkem sboru 

 předloží platné členské průkazy SH ČMS všech členů družstva s fotografií a 
kroniku 
 

c) Podmínky účasti 
 

 Podmínkou účasti je platný registrační list kolektivu MH, platné členské 
 průkazy s fotografií. Kontrola členských průkazů bude provedena dle 
 registračních listů kolektivu MH před startem závodu. 
 

d) Hygienické podmínky: budou stanoveny dle aktuálních epidemiologických 
opatření 
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e) Kontrola totožnosti 

Při nástupu k plnění disciplín, nebo v průběhu soutěže, může být prováděna 
namátková kontrola totožnosti závodníků. 

f) Startovní čísla 

 Budou kolektivům přidělena dle umístění na ZPV. Kolektivy, které nebyly na 
 ZPV budou zařazeny za kolektivy zúčastněné na ZPV dle došlých přihlášek. 

g) Stravování 

Zajištěno, hrazeno OSH PJ. 

h) Zdravotní zajištění a pojištění účastníků soutěže 

Zdravotní služba je zajištěna OORM PJ. Za zdravotní stav soutěžících odpovídá 
pořadateli přihlašovatel. Soutěž je pojištěna. 

i) Doprava 

Vlastní, na náklady vysílajícího SDH. 

6. Technická ustanovení 

a) soutěž hry Plamen proběhne dle Směrnice hry Plamen platné od 1. 9. 2016, 
Organizačního zabezpečení OORM PJ hry Plamen pro rok 2021-2022 a 
ustanovení tohoto OZ 

b) na veškeré disciplíny budou kolektivy nastupovat včas dle pokynů pořadatele a 
budou dodržovat dobu přípravy pokusu 

c) pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech 
do prostor cvičiště, pokud je nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání. 

d) nářadí používané při plnění disciplíny musí odpovídat technickým požadavkům 
směrnice hry Plamen (prezentace ke kontrole materiálu na stránkách 
www.dh.cz). Kontrola nářadí bude prováděna namátkově na pokyn rozhodčího 
disciplíny 

e) rozlišovací čísla pro disciplíny CTIF a píšťalku bude mít každý kolektiv vlastní 

f) v případě nepříznivého počasí rozhodne štáb soutěže o snížení pokusů 

g) disciplíny budou provedeny na dráze: 

 štafeta 4x 60m na atletické dráze (ovál) 
 štafeta CTIF na atletické dráze (ovál) 
 požární útok a požární útok CTIF na travnaté ploše 
 všechny disciplíny budou měřeny elektronickou časomírou 
 POŽÁRNÍ ÚTOK: Přetlakový ventil, proudnice a přenosné 

motorové stříkačky jsou jednotné, dodané pořadatelem.   

h) za bezpečnost veškerého použitého nářadí a překážek při soutěži odpovídá ten, 
kdo je na soutěž dodal 

i) na slavnostní nástup a každé vyhodnocení nastoupí celé družstvo v jednotném 
sportovním oblečení nebo ve stejnokrojích 

j) rozhodčí - slavnostní nebo pracovní stejnokroj 
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k) při podání protestu nebo odvolání bude vyžadováno složení finanční částky 
(kauce) v hotovosti ve výši: 

300,- Kč při podání protestu rozhodčímu disciplíny 
           500,- Kč při odvolání k hlavnímu rozhodčímu 
         1000,- Kč odvolací komisi 

Protest se podává písemně na předepsaném formuláři. V případě uznání 
protestu nebo odvolání se vrací celá částka. V případě zamítnutí protestu nebo 
odvolání se celá částka stává příjmem pořadatele. Plátci kauce bude vystaven 
příjmový doklad. 

 

Upozornění:  kolektiv, který neuposlechne pokynů pořadatele nebo jehož 

vystupování bude nesportovní či neslušné, bude vyloučen ze soutěže. Toto 

upozornění je platné i pro vedoucí kolektivů MH, doprovod kolektivů MH (např. 

Rodiče,…) a rozhodčí. 

 

 Ivana Zuberová v. r.                                       Vladimír Vozka v. r. 

 vedoucí OORM                                                            starosta OSH PJ 

 

                              


