
     

        Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
       Krajské sdružení hasičů Plzeňského kraje 

 
 

Organizační zabezpečení krajského kola hry 
Plamen 2015 

 
 

 
Pořadatel: Krajské sdružení hasičů Plzeňského kraje 
 
Termín konání: 13. - 14. června 2015 
 
Místo konání: Sportovní areál Trnová (Ps) 
 
Účast: 

1. Desetičlenná družstva mladých hasičů + vedoucí + řidič (7 vítězných kolektivů z okresních 
kol Plzeňského kraje kategorie starší a 7 vítězných kolektivů z okresních kol Plzeňského 
kraje kategorie mladší) 

2. Rozhodčí (min. 6 rozhodčích za okres) 
3. Štáb 
4. Technická četa – zajistí OSH Plzeň- sever ve spolupráci s OSH Plzeň – město a s okrskem 

Ledce 
5. Hosté 

 
Časový harmonogram: 
 
Sobota: 13. 6. 2015 
 07:00 – 07:45  prezence družstev na hřišti TJ Trnová 
 07:30   porada rozhodčích 
 08:00   porada vedoucích 
 09:00   slavnostní nástup, zahájení disciplín 
 09:30   štafeta 4x60m (starší, mladší) 
 10:00   útok CTIF (starší, mladší) 
 11:00   štafeta CTIF (mladší, starší) 
 12:30 – 13:30  oběd 
 14:00   ZPV + štafeta požárních dvojic 
 18:00   večeře 
 
Neděle: 14. 6. 2015 
 08:00   snídaně 
 09:00   požární útok 
    běh na 60 metrů překážek (kategorie mladší, starší dívky, starší  
    chlapci) 
 13:00   slavnostní vyhlášení výsledků a odjezd všech soutěžících 
 
 
 



Soutěžní družstva a rozhodčí mají možnost dojezdu v pátek 12. 6., po dohodě s KSH PK 
zajistí pro tyto účastníky sobotní snídani.  
 
(časový harmonogram disciplín je pouze orientační) 
 
Ubytování: 
Rozhodčí – tělocvična TJ Trnová  
Soutěžící – ZŠ Trnová 

− nutno si s sebou vzít karimatku a spacák. 
 
Stravování:  
Místo stravování bude upřesněno při příjezdu kolektivů, v průběhu soutěže možnost zakoupení 
stravy a nápojů ve sportovním areálu. Pitný režim zajištěn balenou vodou! 
 
Doprava:  
Na vlastní náklady družstev ve spolupráci s příslušnými OSH 
 
Zdravotní služba:  
Zajistí pořadatel. 
 
Podmínky soutěže:  

� Přihláška: - řádně vyplněnou a potvrzenou přihlášku, zašlou vítězná družstva z jednotlivých 
okresů na adresu kanceláře KSH PK, Purkyňova 27, 301 00 Plzeň nebo v elektronické 
podobě na e-mail: jaroslav.frana@volny.cz nejpozději do 8. 6. 2015. V případě zaslání 
přihlášky v elektronické podobě bude nutno originál přihlášky s razítkem příslušného OSH 
doložit při prezenci na místě konání soutěže. 

 
� Charakteristika: - vítězná družstva zašlou svoji charakteristiku společně s přihláškou. 
� Kronika: - v případě nepředložení kroniky při prezenci nebude družstvu povolen start v 

soutěži 
 
Průběh jednotlivých disciplín: dle nové Směrnice hry Plamen s výkladem (platnost od 1. 9. 2004) 
včetně všech dodatků 

− Pro disciplínu PÚ CTIF bude mít každé družstvo mimo vlastního nářadí také vlastní čísla a 
píšťalku. Proudničky budou jednotné. 

− Pro disciplínu požární útok dodá pořadatel jednotné PMS 12 s úpravou: vložené chlazení 
motoru. Družstva dostanou možnost seznámit se s PMS v sobotu večer. 

 
Prezence: při prezenci nastupuje celé družstvo a vedoucí družstev odevzdají: 

1. Vyplněnou přihlášku – potvrzenou příslušným OSH 
2. Členské průkazy SH ČMS všech členů družstva s fotografií, občanské průkazy členů 

starších 15-ti let věku 
3. Kroniku soutěžního družstva 

 
Štáb soutěže: 
Velitel soutěže: František Hanus 
Hlavní rozhodčí: Karel Kovářík 
Náčelník štábu: Jaroslav Frána 
Sčítací komise: Ing. Milan Hoffmann 
Časomíra: OSH Plzeň – sever + 1 
Komentátor:  OSH Plzeň – sever 
 



Rozhodčí disciplín: 
Budou určeni na poradě rozhodčích, a to po obdržení návratek z jednotlivých OSH.  
Seznam šesti rozhodčích dodá člen KORM. V případě následné neúčasti nominovaného 
rozhodčího zajistí příslušný člen KORM odpovídající náhradu! 
 
Rozhodčí se musí zúčastnit oba dva dny!!! 
 
Pořadí nástupu na disciplíny:  
Vylosování proběhlo dne 26. 5. 2015 na jednání VV KSK PK.  
Pořadí okresů, kolektivy kategorie starší i mladší: 

1. Rokycany 
2. Tachov 
3. Domažlice 
4. Plzeň – jih 
5. Klatovy 
6. Plzeň - sever 

 
Krajské sdružení hasičů Plzeňského kraje přeje všem soutěžícím kolektivům hodně zdaru při plnění 
disciplín hry Plamen. 
 
Soutěž proběhne za finanční podpory Plzeňského kraje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ing. Jan Majer v. r.         Jaroslav Frána v. r. 
   starosta KSH PK          vedoucí KORM PK 
 


