
Organizační zabezpečení krajského kola hry PLAMEN – OSH Hodonín 
 

Organizační zabezpečení 

 

KRAJSKÉHO KOLA 

Jihomoravského kraje 

hry Plamen ročníku 2015 – 2016 

 

 

 

 

 

 

 

pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška 

a 

starosty města Kyjov Mgr. Františka Lukla, MPA 

 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jihomoravského kraje 

a 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Hodonín 

 

 

 

Termín konání: 18. června 2016 

Místo konání: Stadion Kyjov (areál „Březíčko“ Vracov)  
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OOrrggaanniizzaaččnníí  zzaabbeezzppeeččeenníí  kkrraajjsskkééhhoo  kkoollaa  

Místo konání:  Kyjov – atletický stadion 

   Vracov – místo konání ZPV 

 

Datum konání:  18. června 2016 

 

Zúčastní se:   vítězná družstva z okresních kol 

10 soutěžících dětí + 2 (vedoucí, řidič) 

 

Soutěž a jednotlivé disciplíny proběhnou dle směrnic hry Plamen s platnými dodatky a 

s úpravami uvedenými v těchto propozicích. 

 

Soutěžní disciplíny MH:  

Požární útok PLAMEN    2 pokusy - budou použity nástřikové terče !!! 

Požární útok CTIF     2 pokusy 

Štafeta požárních dvojic    2 štafety 

Štafeta 4 x 60 m     2 štafety 

Štafeta CTIF      2 pokusy 

ZPV       2 hlídky 

 

Doprava: 

Na vlastní náklady ve spolupráci s vysílajícími OSH všech účastníků. 

 

Zdravotní služba: 

zajistí OSH Hodonín 

 

Materiální vybavení kolektivu MH: 

Pořadatel zajistí všechny překážky, PS 12, přetlakový ventil, proudnice na PÚ a džberové stříkačky 

s příslušenstvím na PÚ CTIF. Ostatní materiál a technické prostředky si soutěžící přivezou vlastní (nebude 

„erární materiál“). 

 

Stravování: 

OSH Hodonín zajistí oběd soutěžícím, pokud přijede kolektiv ve větším počtu, než je limit, nebude strava 

zajištěna 
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Dráhy: Tráva, tartan 

Disciplíny budou měřeny elektronickou časomírou a elektronickými stopkami. 

 

Ústroj: 

Soutěžící dle platných směrnic, vedoucí kolektivu vycházkový nebo pracovní stejnokroj, rozhodčí 

vycházkový stejnokroj. 

 

Jiná ustanovení: 

Okresní sdružení zašlou závazné přihlášky jednotlivých kolektivů MH nejpozději do 1. 6. 2016 na emailovou 

adresu tomsklenak@gmail.com, tento termín je potřeba dodržet z důvodu připravení startovních listin. 

 

Okresní sdružení zašlou jmenovitý seznam přihlášek šesti rozhodčích nejpozději do 1. 6. 2016 na emailovou 

adresu tomsklenak@gmail.com, tento termín je potřeba dodržet z důvodu organizace a rozdělení 

rozhodčích. 

 

Organizační štáb soutěže  

Velitel soutěže:    Ing. Tomáš Letocha   SDH Rohatec (OSH Hodonín) 

Náčelník štábu:   Tomáš Sklenák   SDH Petrov (OSH Hodonín) 

Hlavní rozhodčí:    Miroslav Svoboda   SDH Dědice (OSH Třebíč) 

Tajemník soutěže:   Miroslav Kuchař   SDH Bzenec (OSH Hodonín) 

Velitel technické čety:   Lukáš Bimka    SDH Rohatec (OSH Hodonín) 

Technická četa:   SDH Uhřice + SDH Rohatec  OSH Hodonín 

Sčítací komise:   Jana Trojancová     SDH Petrov (OSH Hodonín) 

Kristýna Prosecká    SDH Bzenec (OSH Hodonín) 

 

Rozhodčí disciplín:  

požární útok CTIF   Jitka Flodrová   SDH Moutnice (OSH Brno-venkov) 

štafeta CTIF    Petr Maniš   SDH Perná (OSH Břeclav) 

požární útok    Jaroslav Ondráček  SDH Bukovina (OSH Blansko) 

štafeta 4x60m   Jaroslava Příkaská   SDH Ratíškovice (OSH Hodonín) 

ŠPD     Mirosla Hladil   OSH Vyškov 

ZPV    Stanislav Hrnčíř  SDH Ořešín (OSH Brno-město)  

mailto:tomsklenak@gmail.com
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Rozlosované startovní pořadí: 

1. Brno-venkov 

2. Znojmo 

3. Blansko 

4. Brno-město 

5. Vyškov 

6. Hodonín 

7. Břeclav 

Rozlosování proběhlo na zasedání KORM Jmk v Přibyslavi dne 8. 4. 2016 

 

 

Za bezpečnost veškerého použitého nářadí při soutěži odpovídá ten, kdo jej na soutěž dodal. Přihlašovatel 
družstva dále na přihlášce svým podpisem stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO použité 
v disciplínách odpovídají Směrnici, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené. 

 

 

 

Ustroj na slavnostní zahájení a ukončení soutěže: 
 
soutěžící – sportovní oděv celé družstvo musí být ustrojeno jednotně 

rozhodčí – vycházkový stejnokroj SH ČMS 

trenéři a vedoucí kolektivů – vycházkový stejnokroj SH ČMS 

 
 
 

 Na slavnostní nástup a každé vyhodnocení musí vždy nastoupit celé družstvo v předepsané ústroji. 
Nenastoupí-li družstvo na slavnostní nástup a na vyhodnocení soutěže nebude dále pokračovat 
v soutěži, nebude hodnoceno. 

 

 Pořadatel neručí za škody na vnesených nebo odložených věcech, pokud je nepřevezme a nevyčlení 
místo na jejich odkládání. 
 

 V průběhu soutěže může být prováděna kontrola totožnosti závodníků. 
 

 Vedoucí kolektivů budou po celou dobu soutěže označeni visačkou nebo jiným způsobem, kterou 
obdrží u prezence. 
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Při prezenci odevzdají vedoucí družstev: 
 

 v případě změn aktualizovanou přihlášku, 

 občanské průkazy (popř. cestovní pasy) všech členů družstva, 

 členské průkazy SH ČMS všech členů družstva s fotografií. Bez úplného členského průkazu 

nebude závodníkovi umožněn start. Fotografie na průkaze musí odpovídat současnému 

vzhledu soutěžícího. 

 

 

  

Časový rozpis: 

Příjezd, prezence  do 7:00 Vracov – „Březíčko“ 

Zahájení   7:30  

Porada vedoucích 7:45 - 8:00  

ZPV 8:00 - 9:30 7x 5min 1. hlídky + 7x 5min 2. hlídky  

Přejezd na stadion   9:30 přejezd vlastními vozy do Kyjova 

Nástup   10:00 slavnostní nástup 

Štafeta požárních dvojic 10:30 - 11:15 2 dráhy 

Štafeta 4x60m 11:15 - 12:45 7x 5min 1. pokusy, 7x 5min 2. pokusy 

Výdej obědu 12:45 - 13:15 teplý oběd 

Štafeta CTIF 13:30 - 14:30 7x 5min 1. pokusy, 7x 5min 2. pokusy 

Požární útok CTIF 14:30 - 15:30 7x 5min 1. pokus, 7x 5min 2. pokus=2dráhy  

Požární útok 15:45 - 17:00 7x 5min 1. pokus, 7x 5min 2. pokus  

Nástup, vyhlášení   17:15 slavnostní vyhlášení  

     

 

Časový harmonogram je jen orientační a pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu. 
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   Žádáme všechny účastníky, aby dodržovali veškeré pokyny uvedené v tomto dokumentu. 

Další informace obdrží vedoucí kolektivů při prezenci a na následných poradách. Porušení stanovených 

podmínek a ostatních závazných pokynů může být důvodem k vyloučení ze soutěže. Věříme, že se všichni 

zasadíte o zdárný a důstojný průběh soutěže. Upozorňujeme všechny účastníky, že časový rozvrh plnění 

jednotlivých disciplín je pouze orientační a v průběhu soutěže může být měněn dle aktuální situace. Proto 

sledujte v průběhu soutěže pokyny členů štábu soutěže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miroslav Kuchař v.r.   Bc. Zdeňka Jandová v.r.   Tomáš Sklenák v.r. 

      starosta OSH         starostka KSH             vedoucí kancelář OSH 
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Stadion Kyjov 

Mezivodí 2233/2a 

697 01  Kyjov 
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Vracov „Březíčko“ – místo konání ZPV 
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