
ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

KRAJSKÉ SOUTĚŽE
DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ

„PLAMEN" 2008

KONANÁ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA JIHOČESKÉHO 
KRAJE   RNDr. Jana Zahradníka

Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
KSH Jihočeského kraje
OSH Prachatice
SDH Netolice
ve spolupráci s HZS Jihočeského kraje

Termín konání: 7.6.2008

Místo konání: Netolice – stadion TJ



ÚČAST: - vítězové okresních kol celostátní hry „PLAMEN„ 2008 (desetičlenný kolektiv 
MH + vedoucí + řidič

- 5 rozhodčích z každého okresu (jedno vozidlo - kopie velkého technického
průkazu s sebou)

- štáb soutěže
- technická četa a časomíra
- starostové OSH
- hosté

PŘIHLÁŠKY: - vyplněnou přihlášku č. 1, potvrzenou příslušným OSH, zaslat 
společně s kopií přihlášky do okresního kola nejpozději do 30.5.2008
na adresu: OSH Prachatice – Slunečná 932 -  Prachatice 383 01

- vyplněnou přihlášku č. 2, potvrzenou příslušným OSH, odevzdat
při prezenci

VÝSTROJ: - kolektivy dle Směrnic platných od 1.9.2004
- rozhodčí, štáb soutěže a vedoucí kolektivů vycházkový stejnokroj nebo
PS II

- každý rozhodčí vlastní stopky

DOPRAVA: - na vlastní náklady ve spolupráci s příslušným OSH ČMS

PREZENCE: - členské průkazy SH ČMS všech členů kolektivu MH s přerazítkovanou
fotografií odpovídající současné podobě, přílohu průkazu pro MH
podepsanou rodiči

- občanský průkaz členů starších 15-ti let
- kroniku kolektivu MH
- stručnou charakteristiku kolektivu, která bude použita při
představování kolektivu hlasatelem na stadionu

ROZHODČÍ: - příjezd v pátek 6.6.2008 do Netolic (viz mapa) 17:00 -18:00
- 18:15 ubytování (v prostoru stadionu TJ Netolice)
- 18:30 večeře
- 19:00 porada rozhodčích
- v sobotu 7.6.2008 v 6:30 – 7:00 snídaně

ŠTÁB SOUTĚŽE: velitel soutěže ZAUNMULLER Václav
hlavní rozhodčí VALENTA Jiří
hospodář HARVALÍK Josef
prezence OSH Prachatice
kontrola průkazů OSH Prachatice
ved. tech. čety MAREK Jan
závodčí VLAS Jaroslav
ved. sčítací komise OSH Prachatice
časomíra SDH Žernovice
hlasatel NOVÁK Jiří (OSH Písek)



ČASOVÝ PLÁN: 07:00-08:00 příjezd družstev a rozhodčích, prezence
7.6.2008 08:00-08:15 porada rozhodčích disciplín a vedoucích kolektivů

08:30 nástup
09:00 zahájení soutěže
09:00-10:00 štafeta požárních dvojic

v pořadí JH, CB, TA, PI, CK, PT, ST  
09:00-10:00 štafeta CTIF 400m

v pořadí CK, PT, ST, JH, CB ,TA, PI
10:15-11:45 ZPV

v pořadí JH, CB, TA, PI, CK, PT, ST
11:30-13:00 útok CTIF

v pořadí JH, CB, TA, PI, CK, PT, ST
11:30-13:00 štafeta 4x60

v pořadí CK, PT, ST, JH, CB, TA, PI
12:30-14:00 oběd
14:00-15:30 požární útok (2 pokusy)

v pořadí JH, CB, TA, PI, CK, PT, ST
16:00 nástup, vyhodnocení soutěže

STRAVOVÁNÍ: - oběd bude podáván v ZŠ vedle stadionu (cca 150 m)

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA: - zajištěna pořadatelem

PRŮBĚH DISCIPLÍN: - dle Směrnic platných od 1.9.2004

     Štafeta požárních dvojic – Povrch – tráva  - ve dvou drahách najednou
     Štafeta CTIF 400 – Povrch – škvára ovál – jeden pokus
     Útok CTIF – Povrch – tráva – jeden pokus
     Štafeta 4x60 –Povrch – škvára ovál – dva pokusy za sebou v jedné dráze
                                                          ( je potřeba mít dvě sady hadic )  
     Požární útok – Povrch – tráva  - dva pokusy
     ZPV – Jedna pětičlenná hlídka

PROVEDENÍ - k plnění všech disciplín, mimo ZPV, musí soutěžící používat k ochraně
DISCIPLÍN: hlavy přilbu schváleného typu (možno použít i přilby na kolo) a to i

při tréninku
- pokud při plnění disciplíny závodníkovi sklouzne přilba z hlavy na
temeno a zůstane vyset za podbradní pásek, musí závodník přerušit
svou činnost a přilbu si řádně nasadit

- start ZPV bude přímo ze stadionu
- materiál na PÚ (základny, stříkačky PPS 12, proudnice, nádrže,
přetlakové ventily, terče) dodá pořadatel

- na ostatní disciplíny materiál vlastní
- materiál zapůjčený od jiného kolektivu, bude posuzován jako vlastní
- kontrola technických parametrů nářadí, použitého k soutěži, bude
prováděna namátkově před i po skončení pokusu

- při štafetě pož. dvojic je možné vyměnit u hydrantového nástavce
půlspojku



- rozdělovač se při napojování hadice nesmí zvedat ani jinak různě
naklánět

- na jednotlivých disciplínách bude podáváno hlášení
- vedoucí družstva bude po celou dobu soutěže označen visačkou 
a vestou kterou obdrží u presence

- na poradu vedoucích před zahájením se dostaví pouze vedoucí
družstva označený touto visačkou a vestou, nelze připustit další členy
doprovodu

- chodit s kolektivem a jednat za kolektiv smí pouze vedoucí kolektivu,
který bude řádně označen

- v prostoru plochy stadionu platí zákaz kouření a požívání
alkoholických nápojů

- pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených
věcech a materiálu, pokud je nepřevezme a nevyčlení místo na jejich
odkládání

Žádáme všechny účastníky, aby se řídili pokyny uvedenými v tomto Organizačním 
zabezpečení. Podrobnější informace obdrží vedoucí při prezenci nebo na telefonu 
OSH Prachatice (388 317 330).

Příloha: 2x přihláška
mapka stadionu

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Krajské sdružení hasičů kraj Jihočeský

Václav Žižka – starosta KSH ČMS



PŘIHLÁŠKA (1) 
do Krajského kola MH 2008 – dne7.6.2008 v Netolicích 

 
 
SDH :  
 
Okres : 
 
Kategorie : 
 
 

Jmenný seznam členů družstva 
 

P.č. Jméno a příjmení Datum narození Bydliště 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 
 
Vedoucí kolektivu Řidič : 
 
Jméno,příjmení :  Jméno,příjmení :  
Datum narození  :  Datum narození :  
Číslo OP :  Číslo OP :  
Bydliště :  Bydliště :  
 
 
POTVRZENÍ OSH: 
 
Potvrzujeme , že všichni uvedení soutěžící jsou řádně registrovaní na OSH a mají 
zaplaceny členské příspěvky na rok 2008. 
 
 
 
 
------------------------------------ 
      Razítko a podpis OSH 



1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.

Příjmení a jméno

1.štafeta 2.štafeta

Štafeta 4 x 60m

Požární útok 

ZPV

Příjmení a jméno Příjmení a jméno

Příjmení a jméno

    Rozpis členů družstva



PŘIHLÁŠKA (2) 
do Krajského kola MH 2008 – dne7.6.2008 v Netolicích 

 
 
SDH :  
 
Okres : 
 
Kategorie : 
 
 

Jmenný seznam členů družstva 
 

P.č. Jméno a příjmení Datum narození Bydliště 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 
 
Vedoucí kolektivu Řidič : 
 
Jméno,příjmení :  Jméno,příjmení :  
Datum narození  :  Datum narození :  
Číslo OP :  Číslo OP :  
Bydliště :  Bydliště :  
 
 
POTVRZENÍ OSH: 
 
Potvrzujeme , že všichni uvedení soutěžící jsou řádně registrovaní na OSH a mají 
zaplaceny členské příspěvky na rok 2008. 
 
 
 
 
------------------------------------ 
      Razítko a podpis OSH 



1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.

    Rozpis členů družstva

Příjmení a jméno

1.štafeta 2.štafeta

Štafeta 4 x 60m

Požární útok 

ZPV

Příjmení a jméno Příjmení a jméno

Příjmení a jméno



MAPKA STADIONU
Příjezd Písek

Příjezd České Budějovice

Bavorov

Prachatice

Místo konání 


