
 

 

 
 

Organizační zabezpečení 

soutěže hry Plamen 

krajské kolo 

 

 Termín soutěže: 55. června 2021. - 6. června 

2021 

 

Místo soutěže: sportovní areál Stod 

   Hradecká ul. 538 
(49.6382364N, 13.1582025E) 

 

Pořadatel soutěže: 

Krajské sdružení hasičů Plzeňského kraje 

Okresní sdružení hasičů Plzeň - jih 

 
Za finanční podpory: 

 

 

     
 

 
 

 

 

 

 



 

 

Časový harmonogram: 

 
Sobota  5. 6. 2021 starší 
 

Disciplíny:  štafeta 4x60m, štafeta požárních dvojic, požární útok 
 

Do 08: 00 Dojezd rozhodčích 

08 : 30 Dojezd kolektivu okresu Plzeň - jih 

09 : 30 Dojezd kolektivu okresu Tachov 

10 : 30 Dojezd kolektivu okresu Klatovy 

11 : 30 Dojezd kolektivu okresu Domažlice 

12 : 30 Dojezd kolektivu okresu Plzeň - sever 

13 : 30 Dojezd kolektivu okresu Rokycany 
 

 

Časový harmonogram disciplín je pouze orientační 

Organizační zabezpečení je zpracované a soutěž bude zabezpečena dle místních podmínek a 

epidemiologické situace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podmínky soutěže: 

 

Účast na soutěži: 
 1/  Desetičlenná družstva mladých hasičů + vedoucí + řidič 
 (7 postupujících družstev z okresních kol Plzeňského kraje). 

 2/ Rozhodčí (min. 4 rozhodčí za okres) - účast ve stejnokroji SH ČMS 
 3/ Štáb soutěže 
 4/ Technická četa - zajistí OSH Plzeň - jih 
 

Přihlášení do soutěže:   

Družstva a zašlou vyplněnou přihlášku v elektronické podobě přes web prihlasky.dh.cz na e-

mail: osh.plzenjih@volny.cz, v tomto případě do formuláře druhý e-mail doplní vedoucí vlastní 

případně svého OSH, aby mohla být přihláška vytištěna a potvrzena pro odevzdání u prezence. 

Druhou možností je přihlášku zaslat písemně na adresu kanceláře OSH Plzeň-jih, Slovanská 

alej 1993/28, 326 00 Plzeň 2, tel: +420 377 242 830, nejpozději do 31. května 2021. 
 

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

1/ Vyplněnou přihlášku potvrzenou příslušným OSH s případnými změnami. 

2/ Platné členské průkazy SH ČMS všech členů družstva s fotografií, občanské průkazy 

členů starších 15 - ti let věku. 

3/ Čestná prohlášení  (jsou přílohou tohoto OZ) 
 

Hygienické podmínky:          Vedoucí kolektivu nebo jeho pomocník musí předložit přiložené 

formuláře, kde potvrzuje negativnost všech členů kolektivu včetně jeho samého ohledně nákazy na 

Covid - 19.Pokud toto nepřiveze nebude připuštěn k soutěží. Celá soutěž bude probíhat bez diváků, tudíž  

rodiče a ostatní členové kolektivu nebudou připuštěny na stadion (pouze vedoucí, řidič a kolektiv), kde 

soutěž bude probíhat. Musí se dodržovat veškerá epidemiologická a hygienická opatření a 

samozřejmě pokyny pořadatelů soutěže, aby celá soutěž mohla proběhnout dle aktuálních 

hygienických nařízení. 
 

Pravidla soutěže, provedení disciplín, materiální vybavení: 

- Soutěž hry Plamen proběhne dle Směrnice hry Plamen platné od 1. 9. 2016 včetně všech 

dodatků. 

- Disciplíny proběhnou v pořadí štafeta 4x 60m, štafeta požárních dvojic, požární útok. 

- Na veškeré disciplíny budou kolektivy nastupovat včas dle harmonogramu a budou 

dodržovat dobu přípravy pokusu dle směrnice. 

- Nářadí používané při plnění disciplíny musí odpovídat technickým požadavkům 

Směrnice hry Plamen (prezentace ke kontrole materiálu na stránkách www.dh.cz). 

Kontrola nářadí proběhne před každou disciplínou. 

- Pro disciplínu PÚ budou jednotné PS 12, proudnice a přetlakové ventily – dodá OSH 

Plzeň-jih. Požární útoky proběhnou ve dvou pokusech na jednu základnu. 

- Seznámení se s materiálem dodaným pořadatelem bude možné před započetím první 

přípravy základny v pěti minutovém intervalu.  

- Štafeta požárních dvojic bude měřena elektronickou časomírou. 
 

 Pořadí dojezdu kolektivů dle časového harmonogramu:  

 

1. Plzeň – jih    3. Klatovy    5. Plzeň - sever
  

2. Tachov    4. Domažlice    6. Rokycany 

mailto:osh.plzenjih@volny.cz


 

Stravování:  Z epidemiologických důvodů bez stravy. Strava zajištěna pouze pro  

   rozhodčí a technickou četu. 
  

Zdravotní služba: zajistí OORM OSH PJ 

 

Doprava:  na vlastní náklady družstev ve spolupráci s příslušným OSH 

 

Protest:  Řídí se dle Směrnice hry Plamen. 

 

Štáb soutěže: 

Velitel soutěže:  Bc. Zbyšek Zuber 

Hlavní rozhodčí:  Ing. Josef Hoffmann 

Náčelník štábu:  Bc. František Hrubý 

Sčítací komise:  Ivana Zuberová, Lenka Škalová 

Časomíra:   OSH Plzeň-jih 

Komentátor:   OSH Plzeň-jih 

Vedoucí technické čety: Václav Studnička 

 

 

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. 

 

Krajské sdružení hasičů Plzeňského kraje přeje všem soutěžícím kolektivům hodně zdaru při 

plnění disciplín hry Plamen. 

 
 

Michaela Valešová       Josef Černý  

Vedoucí KORM       Starosta KSH PK 

 

 
 


