
Organizační pokyny k okresnímu kolu hry Plamen a 

okresnímu kolu dorostu 

ročníku 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořadatel:        Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Hodonín 

 

Termín konání:                               22. května 2021  

 

Místo konání:                    sportovní areál Ratíškovice 

 

 



Vzhledem k současné situaci a platným protiepidemickým opatřením je organizace 

okresního kola hry Plamen a dorostu zásadně upravena. V rámci soutěže neproběhne 

úvodní nástup družstev ani společné vyhodnocení soutěže. 

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

Věkové kategorie:            Plamen kategorie mladší rok narození      2010 – 2014 

                                             Plamen kategorie starší rok narození        2006 – 2009 

    dorost družstva rok narození        2003 – 2008 

jednotlivci mladší rok narození         2007 – 2008 

jednotlivci střední rok narození         2005 – 2006 

jednotlivci starší rok narození         2003 – 2004 

 

Disciplíny a počty pokusů: 

Plamen: Požární útok  1 pokus 

  Štafeta 4x60 m  2 pokusy 

  Štafeta pož. dvojic  2 pokusy 

 

Dorost Požární útok  1 pokus (družstva) 

  Štafeta 4x100 m  2 pokusy (družstva)  

  Běh na 100 m  2 pokusy (jednotlivci) 

  Testy      (všichni) 

 

Časový harmonogram: 

Družstva a jednotlivci budou startovat dle podrobného časového rozpisu na jednotlivé 
disciplíny. Časový rozvrh je nutné dodržet pro minimalizaci současně přítomných osob na 
soutěži. Po ukončení svých pokusů družstva opustí stadion. 
 
Protiepidemická opatření: 
Soutěžící i vedoucí musí při prezenci prokázat, že absolvovali COVID test s negativním 
výsledkem nanejvýš 72 hodin před soutěží. 
Možnosti prokázání bezinfekčnost jsou následující: 

• předložení potvrzení z veřejného testovacího místa o absolvovaném antigenním 
testu s negativním výsledkem, nejdéle před 72 hodinami 

• čestné prohlášení od zákonného zástupce (nebo vlastní u osoby starší 18 let) 
o absolvovaném antigenním testu ve škole nebo zaměstnání s negativním 
výsledkem, nejdéle před 72 hodinami 



• absolvuje na začátku setkání před kontaktem s ostatními účastníky antigenní test 
zakoupený v lékárně s negativním výsledkem 

• předložení potvrzení o absolvování RT-PCR testu s negativním výsledkem, nejdéle 
před 7 dny 

• předložení potvrzení o dokončeném očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 
dnů 

• předložení potvrzení o prodělaném laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-
19, přičemž u osoby uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu 
neuplynulo více než 90 dnů. 

 
Jiná ustanovení: 

Průkazky budou kontrolovány v průběhu soutěže. 

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

Při plnění disciplín je nutné použít vlastní nářadí. 

Plyn na požárním útoku Plamen lze přidat až po ponoření koše do vody. Jinak je pokus 

neplatný.  

 

Štáb soutěže: 

Velitel soutěže:    Ivan Vlasák    SDH Ratíškovice 
Hlavní rozhodčí:    Ing. Tomáš Letocha SDH Rohatec 
Sčítací komise:    Mgr. Jana Trojancová SDH Petrov 
 

Rozhodčí disciplín Plamen: 

Požární útok    Igor Zelinka   SDH Ratíškovice 
Štafeta 4x60 m    Michal Plášek  SDH Vracov 
Štafeta PD     Martin Lipár   SDH Velká n. Vel. 
 

Rozhodčí disciplín dorostu: 

Požární útok    Igor Zelinka   SDH Ratíškovice 
Běh na 100 m    Michal Plášek  SDH Vracov 
Štafeta 4x100 m    Martin Lipár   SDH Velká n. Vel. 
Testy PO     Mgr. Jana Trojancová SDH Petrov 

 

 



Upozornění: 

Žádáme účastníky, aby dodržovali pokyny uvedené v tomto dokumentu. Porušení 
stanovených podmínek a ostatních závazných pokynů může být důvodem k vyloučení ze 
soutěže.  
 
 

Informace pro členy Odborné rady mládeže, rozhodčí a dobrovolníky – 
příprava drah bude v pátek 21.5.2021 v 17.00 hodin ve sportovním areálu 

v Ratíškovicích. 
 
 
 
 
Mgr. Jana Trojancová v.r.  Miroslav Kuchař v.r.  Ing. Tomáš Letocha 
      vedoucí OORM      starosta OSH      hlavní rozhodčí 
 

 
 
Příjezd na stadion zezadu areálu ulicí U Hájenky viz mapka: 
 

 


