
 

 

 

 

Organizační pokyny k okresnímu hodnocení  
hry Plamen ročníku 2017 – 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pořadatel:         Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Hodonín 
 
 
 
 
 

Termín konání:     12. května 2018 
 
 
 
 
 
 
 

Místo konání:     Sportovní areál Ratíškovice 

 
 
 
 
 
 
 



 

Do 8:30 bude provedena prezence všech účastníků soutěže okresního hodnocení. Závěrečného 

hodnocení se zúčastní všechny kolektivy mladých hasičů včetně těch, které se nezúčastnily z jakéhokoliv 
důvodu Závodu požárnické všestrannosti.  
 

Věkové kategorie: 
 kategorie mladší rok narození:  2007 – 2011 

 kategorie starší rok narození:  2003 – 2007 

 

Časový harmonogram:  
 
presence     do 8:30 

porada rozhodčích   8:45 – 9:15  

nástup soutěžních jednotek  9:15 

zahájení plnění disciplín   od 9:30 

předpokládaný konec   17:00 

 

Doprava: 
 
Na vlastní náklady. Svoz zabezpečte osvědčeným způsobem požárními vozidly po dohodě s velitelem sboru. 
 

Zdravotní služba: 
 
zajistí OSH 
 

Výstroj soutěžících: 
 
Kolektivy se dostaví k soutěži v oděvu dle směrnic hry Plamen (v družstvu jednotní, přilba). 
Každý kolektiv bude mít vlastní píšťalku, nejsou dovoleny kopačky na žádné disciplíně.  
 
 

Soutěž a jednotlivé disciplíny proběhnou dle směrnic hry Plamen s platnými dodatky a s úpravami 
uvedenými v těchto propozicích. 

 
 

Jiná ustanovení: 
 
Vedoucí kolektivů předají kroniky k hodnocení činnosti při soutěži v Žeravicích dne 5. května 2018.  
 
Průkazy budou kontrolovány v průběhu soutěže.  
 
K plnění disciplín budou kolektivy nastupovat podle rozlosování na Závodu požárnické všestrannosti.  
 
Družstvo nebude připuštěno na start bez evidenční karty, členských průkazů (fotografie, starší verze i  
podpis) a zaplacení příspěvku s pojištěním. V případě nutnosti bude ke kontrole použita centrální evidence. 
 
PÚ CTIF bude prováděn pouze v kategorii starší žáci. 
 
Plyn na Požárním útoku lze přidat až po ponoření koše do vody. Jinak je pokus neplatný. Je povolena 
matice čerpadla (redukce) na savice (každý, kdo potřebuje, si přiveze vlastní). 



 

Podmínkou startování družstva je odevzdaný registrační list a zaplacené členské příspěvky!!!!  
 
 

Štáb soutěže  
 
Velitel soutěže:    Ivan Vlasák     SDH Ratíškovice 
Hlavní rozhodčí:    Mgr. Jaroslava Příkaská   SDH Ratíškovice 
 
 
Sčítací komise:   Jana Trojancová     SDH Petrov  
 

Rozhodčí disciplín:  
 
požární útok CTIF    Petr Šalša     SDH Mistřín 
štafeta CTIF     Sklenák Tomáš    SDH Petrov 
požární útok     Stanislav Šíma st.    SDH Ždánice 
štafeta 4x60    Ing. Tomáš Letocha     SDH Rohatec 
štafeta PD     Martin Lipár     SDH Velká nad Veličkou  
 
 

UPOZORNĚNÍ: 
 
Protest je možný podat pouze na formuláři viz příloha, při protestu se skládá kauce ve výši 200,-Kč. 
 

Nejpozději do 5. května 2018 vyplňte a odešlete formulář na okresních webových stránkách 

http://www.oshhodonin.cz/news/okresni-kolo-hry-plamen/ a na soutěž přivezte řádně vyplněnou 
přihlášku viz příloha. Bez splnění obou podmínek nebude družstvu umožněn start. 
 
Při plnění disciplín je možné použít i vlastní nářadí. 
 

Materiálové zabezpečení:  
 
Požární útok CTIF:  
2ks bariéra 2x0,7m  OSH 
2 ks tunel 6x0,6x0,8 m OSH 
2ks lávka 2x0,35x0,2   OSH + Ratíškovice  
8 ks hadice C52 15m s nos.  Mistřín + OSH + Ratíškovice 
2ks pevná spojka C   OSH + Ratíškovice  
4 ks nástřikové terče   OSH +Ratíškovice  
4 ks stojan    OSH + Ratíškovice  
8 ks lana    Mistřín + OSH  
4ks hadice C s 2 proudnicí C  OSH  
2ks rozdělovač   OSH+ Mistřín 
2 ks sběrač    OSH + Mistřín  

2 ks vazák na hadice   OSH + Mistřín  
2 ks nosič hadic   OSH + Mistřín  
2ks klíč na spojky   OSH + Mistřín  
2 ks sací koš    OSH + Mistřín 
4 ks džberovky   OSH + Mistřín 
koberec    Mistřín + OSH  
2ks příkop    OSH + Mistřín  
plastový barel   Bzenec  
„D“ na džber. 3m a proud. Mistřín + OSH  
Baterie    OSH  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.oshhodonin.cz/news/okresni-kolo-hry-plamen/


Štafeta CTIF:  
1ks žebříková stěna    OSH 
2 ks stojan s laťkou     OSH 
1ks lehkoatl.překážky    OSH 
2 ks podlážka      OSH 
1 ks RHP prázdný     OSH 
1 ks hadice C      OSH 
2ks hadice C 15m     OSH 
1ks nosiče na hadice     OSH 
proudnice      OSH 
časomíra     Rohatec  

 
Štafeta 4 x 60 m:  
1ks překážka 1,5m    OSH  
1 ks kladina 4x0,8 m    OSH  
1ks příčné břevno 0,8m   OSH  
1ks RHP+ 3 podložky   OSH 
 
 
 
  

 
Požární útok:  
1ks motorová střík.PPS 12   OSH  
2 ks základna 2x2x0,1   Ratíškovice  
1ks nádrž na vodu    Ratíškovice 
přetlakový ventil    OSH  
2ks proudnice C jednotné   OSH  
2 ks terče nástř + el.čas   OSH 

Štafeta Požárních dvojic:  
2ks hydrantový nástavec   OSH 
2ks přechod 75/52    Ratíškovice  
2ks hadice C    Ratíškovice  
2 ks proudnice C    vlastní  
Kužele      OSH 

 
 
 
 

Jiné organizační pokyny: 
 
každá organizace nahlásí jednoho rozhodčího a 2 časoměřice 
Pokud družstvo nenastoupí do 3 minut na disciplínu bude diskvalifikováno. 
U disciplín PÚ CTIF, PÚ, ŠPD bude podáváno hlášení (“Pane rozhodčí, soutěžní kolektiv mladých hasičů ze 
Strážnice je nastoupeno k provedení disciplíny požární útok apod……) 
 

Příjezd na stadion FK Baník Ratíškovice nebude hlavní branou z ulice Sportovní, ale zezadu areálu po ulici U 

Hájenky, kde je vybudováno odstavné parkoviště pro závodníky. Viz přiložené mapky. 

 

Žádáme všechny účastníky, aby dodržovali veškeré pokyny uvedené v tomto dokumentu. Podrobnější informace a 

případné změny v časovém harmonogramu obdrží vedoucí družstev při presenci a na následných poradách. Porušení 

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

všichni zasadíme o zdárný a důstojný průběh soutěže. 

 

 
Informace pro všechny členy Odborné rady mládeže a rozhodčí i dorostence + 
dobrovolníci, že příprava hřiště bude v pátek 11. května 2018 v 16,00 hodin ve 

sportovním areálu v Ratíškovicích. 
 
 
 

Projednáno na OORM dne 17. dubna 2018  
 

 
Mgr. Trojancová Jana v.r.   Kuchař Miroslav v.r.   Tomáš Sklenák v.r. 

 vedoucí OOR mládeže   starosta OSH    kancelář OSH 
 



 

 

  



 

  

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres HODONÍN

PŘIHLÁŠKA

Vedoucí družstva

Trenér

Přihlašovatel stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO použité v disciplínách požárního 

sportu odpovídají Pravidlům požárního sportu a Směrnici hasičských soutěží, jsou řádně přezkoušené, 

schválené a nejsou nijak upravené a že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní 

podmínky stanovené ve Směrnici hasičských soutěží a propozicích soutěže a dává svým podpisem 

souhlas ke zpracovaní osobních údajů přihlášených soutěžících, kteří souhlasí s uvedením osobních dat 

na přihlášce, správci SH ČMS, Římska 45, PSČ 121 07, Praha 2, který shromažďuje a zpracovává osobní 

údaje i prostřednictvím svých organizačních jednotek OSH a SDH k účelům statistickým na dobu 

nezbytnou pro účely organizace a vyhodnocení soutěže. Změny v seznamu přihlášených soutěžících lze 

provádět pouze v souladu s článkem 7 odst.4 Směrnic hasičských soutěží.

Masér-zdravotník

Řidič

razítko a podpis SDH

Kategorie

Datum konání

SOUTĚŽÍCÍ:

jméno příjmení datun narození SDH

Druh soutěže

Název SDH

Počet závodníků



 

 


