
Organizační pokyny k okresnímu kolu hry Plamen 

ročníku 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořadatel:        SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Hodonín 

 

Termín konání:                   14. května 2022  

                                        

Místo konání:                    sportovní stadion Velká nad Veličkou 

 

 

 



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

Věkové kategorie:            Plamen kategorie mladší rok narození      2011 – 2015 

                                             Plamen kategorie starší rok narození        2007 – 2010 

     

Časový harmonogram: 

prezence    do 8:30 
porada rozhodčích   8:45 – 9:15 
nástup soutěžících             9:15 
zahájení plnění disciplín  od 9:30 
předpokládaný konec  17:00 
 
doprava: na vlastní náklady 

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 povoleny 

kopačky v žádné disciplíně. 

Jiná ustanovení: 

Průkazky budou kontrolovány v průběhu soutěže. 

Celoroční činnost nebude zařazena do celkového hodnocení okresního kola. Kronika tak 

NENÍ povinná, lze odevzdat u prezence pro zapsání účasti v soutěži. 

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

Při plnění disciplín je nutné použít vlastní nářadí. 

PÚ CTIF bude prováděn pouze v kategorii starší žáci. 

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

neplatný.  

Štáb soutěže: 

Velitel soutěže:    Martin Lipár                       SDH Velká nad Veličkou 
Hlavní rozhodčí:    Ing. Tomáš Letocha SDH Rohatec 
Sčítací komise:    Mgr. Jana Trojancová SDH Petrov 
      Dagmar Skořepová           SDH Rohatec 



 

Rozhodčí disciplín Plamen: 

Požární útok    Igor Zelinka   SDH Ratíškovice 
Štafeta 4x60 m    Daniel Michalík  SDH Ratíškovice 
Štafeta PD     Veronika Solaříková SDH Kozojídky 
Štafeta CTIF     Mgr. Zdeněk Harca           SDH Milotice 
Požární útok CTIF    Michal Plášek  SDH Vracov 
 
 

 

Přihlašování přes tento odkaz: https://forms.gle/jWJTiTLFxS8ED78L7 

  do 10. 5. 2022 23:59 

Na soutěži odevzdat řádně vyplněnou přihlášku. Bez splnění podmínek nebude družstvu 

umožněn start. 

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 13.5.2022 v 17.00 hodin na sportovním stadionu 

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

 
 
 

 

https://forms.gle/jWJTiTLFxS8ED78L7

