
ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

OKRESNÍ SOUTĚŽE
DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ

„PLAMEN" 2009

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

Termín konání: 16.-17.5.2009
Místo konání: Netolice – stadion TJ + Autokemp Podroužek

ÚČAST: - Kolektivy MH mladší a starší 
                Družstva - dorostenci a dorostenky 

Jednotlivci - dorostenci a dorostenky
- štáb soutěže
- technická četa a časomíra
- hosté

PŘIHLÁŠKY: - vyplněnou přihlášku č. 1, potvrzenou příslušným SDH, zaslat 
nejpozději do 30. 4. 2009
na adresu: OSH Prachatice – Slunečná 932 -  Prachatice 383 01

                                      nebo email – osh.prachatice@tiscali.cz
- vyplněnou přihlášku č. 2, potvrzenou příslušným SDH, odevzdat
při prezenci (pouze v případě změn)

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

- každý rozhodčí na časomíře vlastní stopky

DOPRAVA: - na vlastní náklady SDH 

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

mailto:osh.prachatice@tiscali.cz


- občanský průkaz členů starších 15-ti let
- kroniku kolektivu MH

ŠTÁB SOUTĚŽE: velitel soutěže Vlas Jaroslav 
hlavní rozhodčí Zaunmuller Václav
hospodář Hůrská Miriam
prezence Fiedlerová Helena
kontrola průkazů Fiedlerová Helena 
ved. tech. čety Marek Jan

                          ubytování Hubáčková Milada
                          strava Soukupová Valerie – Fiedlerová Helena

závodčí Nachlinger Václav
ved. sčítací komise Fiedlerová Helena
časomíra OSH Prachatice – Fiedler Jan

ČASOVÝ PLÁN: 07:00-08:00 příjezd družstev a rozhodčích, prezence
16.5.2009 08:00-08:15 porada rozhodčích disciplín a vedoucích kolektivů

08:30 nástup
09:00 zahájení soutěže
09:00-12:00 Stadion TJ Netolice

                        štafeta 4x60    MH mladší – MH starší 
                       100m překážek – každé družstvo minimálně 5 soutěžících
                        potom dvojboj jednotlivci (souběžně se štafetou 4x60)
       Po splnění disciplin budou kolektivy přejíždět na Podroužek a ubytují se 11:30 -14:00

oběd  +  ubytování  (mladší první na oběd)
13:30-16:30 útok CTIF 

                         MH – mladší (dva pokusy)   -  MH starší ( dva pokusy)   
                        14:00-15:30 požární útoky
           (2 pokusy pro družstva, které nebudou na dva dny + dorost) 
  
  Doprovodný program – Lanové centrum  - hry - opékání vuřtů – diskotéka 
                        21:00 – porada vedoucích a rozhodčích
                        22:00 - večerka
17.5.2009         08:00               budíček
                         08:15 – 09:00   snídaně
                         09.30 – 11:30   požární útoky (dva pokusy)
                         11:30 – 13:00   oběd   

13:30               nástup, vyhodnocení soutěže

STRAVOVÁNÍ: Zajistí OSH Prachatice s pomocí SDH Netolice a Vlachovo Březí
SOBOTA:
oběd – drubková polévka se strouháním, sekaná, brambory, okurka
svačina - perník
večeře – vuřty, chléb, hořčice
NEDĚLE:
snídaně – chléb s paštikou
oběd – česnečka, drůbeží roláda s bramborem 
pokud nebude někomu strava vyhovovat, musí si zajistit jinou sám!!!
ZDRAVOTNÍ SLUŽBA: - zajištěna pořadatelem
PRŮBĚH DISCIPLÍN: - dle Směrnic platných od 1.9.2004    



Útok CTIF – Povrch – tráva – dva pokusy ( pro kategorii MH mladší – úlevy schválené ORM dne 
18. 2. 2009 – povoleno mluvení, kratší vodní příkop, nehodnotí se překruty hadic, menší obsah vody 
v nástřikových terčích)
Štafeta 4x60 – Povrch – škvára ovál – dva pokusy za sebou v jedné dráze
( je potřeba mít dvě sady hadic – možno zapůjčit od pořadatelů)  
Požární útok – Povrch – tráva  - dva pokusy
100 m a dvojboj - škvára    

PROVEDENÍ - k plnění všech disciplín, 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

- materiál na PÚ (základny, stříkačky PPS 12, proudnice, nádrže,
přetlakové ventily, terče) dodá pořadatel
- na útok CTIF džberovky, hadice D a proudnice jednotné dodané pořadatelem

- na ostatní disciplíny materiál vlastní
- materiál zapůjčený od jiného kolektivu, nebo OSH bude posuzován jako vlastní
- kontrola technických parametrů nářadí, použitého k soutěži, bude
prováděna namátkově před i po skončení pokusu
- rozdělovač se při napojování hadice nesmí zvedat 

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

- na poradu vedoucích před zahájením se dostaví pouze vedoucí
družstva označený touto visačkou, 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

Důležité upozornění:
- Všichni účastníci musí mít vlastní jídelní nádobí, lžíci a hrnek na čaj (i štáb soutěže, rozhodčí 

a technická četa)
- Kolektivy s noclehem vlastní spací pytle
- Na opékání vuřtů vlastní opékáky (v místě není možno nařezat) 

Žádáme všechny účastníky, aby se řídili pokyny uvedenými v tomto Organizačním zabezpečení. 
Podrobnější informace obdrží vedoucí při prezenci nebo Zaunmuller  777 710 406, Fiedlerová 
607829028

Příloha: 2x přihláška
 rozpis rozhodčích                          Za OORM  OSH Prachatice
                                                         Vlas Jaroslav  v.r.
                                                       Zaunmuller Václav  v.r.

                                                                                                                                                           



PŘIHLÁŠKA (1) 
do Okresního kola MH 2009 – dne 16.a17.5.2009 v Netolicích 

 
 
SDH :  
 
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 :  
Bydliště :  Bydliště :  
 
ROZHODČÍ : Č. 1 ................................. 
                      
                      Č. 2 .................................  
 
POTVRZENÍ SDH: 
 
Potvrzujeme , že všichni uvedení soutěžící jsou řádně registrovaní na OSH a mají 
zaplaceny členské příspěvky na rok 2009. 
 
 
 
 
------------------------------------ 
      Razítko a podpis SDH 



PŘÍLOHA č. 

P Ř I H L Á Š K A Přihláška č. : 1

SDH : ....................................................................................

Kategorie :...................................................................................

        Jmenný seznam členů družstva

poř. č. jméno, příjmení rodné číslo bydliště

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Náhradník

Vedoucí družstva : Řidič :

Jméno, příjmení : .................................................... Jméno, příjmení : ......................................................................

Datum narození : .................................................... Datum narození : .....................................................................

Bydliště : ............................................................... Bydliště : ................................................................................

POTVRZENÍ SDH :

      do Okresního kola družstev a jednotlivců dorostu SH ČMS - DOROST

Upozornění : Dle výkladu Směrnice pro celoroční činost dorostu z 1.1.2002, který zveřejnila ÚORM v dubnu 
2002 mají v případě zájmu  družstva  možnost zařadit náhradníka k plnění libovolné disciplíny. 

Potvrzujeme, že všichni uvedení soutěžící jsou řádně registrovaní na OSH, všechny výše uvedené údaje 
odpovídají skutečnosti a mají zaplaceny členské příspěvky na rok 2009. 



PŘIHLÁŠKA (2) 
do Okresního kola MH 2009 – dne 16.a17.5.2009 v Netolicích 

 
 
SDH :  
 
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 :  
Bydliště :  Bydliště :   
 
ROZHODČÍ – Č.1 .................................... 
                       
                       Č.2 .................................... 
 
POTVRZENÍ SDH: 
 
Potvrzujeme , že všichni uvedení soutěžící jsou řádně registrovaní na OSH a mají 
zaplaceny členské příspěvky na rok 2009. 
 
 
 
 
------------------------------------ 
      Razítko a podpis SDH 
 
 
 



PŘÍLOHA č. 

P Ř I H L Á Š K A Přihláška č. : 2

SDH : ....................................................................................

Kategorie : ...................................................................................

        Jmenný seznam členů družstva

poř. č. jméno, příjmení rodné číslo bydliště

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Náhradník

Vedoucí družstva : Řidič :

Jméno, příjmení : .................................................... Jméno, příjmení : ......................................................................

Datum narození : .................................................... Datum narození : .....................................................................

Bydliště : ............................................................... Bydliště : ................................................................................

POTVRZENÍ SDH :

      do Okresního kola družstev a jednotlivců dorostu SH ČMS - DOROST 

Upozornění : Dle výkladu Směrnice pro celoroční činost dorostu z 1.1.2002, který zveřejnila ÚORM v dubnu 
2002 mají v případě zájmu  družstva  možnost zařadit náhradníka k plnění libovolné disciplíny. Ovšem, je-li na 
soutěži pořadatelem hrazena strava, uby

Potvrzujeme, že všichni uvedení soutěžící jsou řádně registrovaní na OSH, všechny výše uvedené údaje 
odpovídají skutečnosti a mají zaplaceny členské příspěvky na rok 2009. 



ROZPIS ROZHODČÍCH

Závodčí - Žernovice

Kategorie: MH + Dorost
Disciplína: Požární útok                                                               
Rozhodčí disc. Vl.Březí Fiedler Jan

Startér Obsluha
Časomíry

Zapisovatel Žernovice Prokešová 
Andrea

R1 – základna A
R2 – základna B

Sv.Maří  R2
Netolice R1

R2 – terč 1 Zbytiny  R2

R3 – terč 2 Chroboly R1

R4 – čára nástřiku   Ktiš     R2

Časoměřič 1 Časomíra OSH



ROZPIS ROZHODČÍCH
Kategorie: MH

Disciplína: Štafeta 4x60m                                                

Dráha 1

Rozhodčí disc. Volary Rokůsek František

Startér Obsluha časomíry

Zapisovatel Žernovice Miesbauerová L.

R1 – kladina Volary  R1

R2 – bariéra – př.bř. Netolice R1

R3 – RHP SV.Maří  R1

R4 – hadice Stachy  R1

R5 – cíl Šipoun R1

R6 – předávka 1 Zbytiny  R1

R7 – předávka 2 Budilov R1

R8 – předávka 3 Ktiš  R1

Časoměřič 1 Časomíra OSH



                                                ROZPIS ROZHODČÍCH

Závodčí - Žernovice

Kategorie: Dorost + dorostenky + jednotlivci
Disciplína: 100m s překážkami

Dráha 1

Rozhodčí disc.  Tesař František

Startér Chroboly  R1

Závodčí

Zapisovatel Žernovice Prokešová Andrea

R1 – bariéra Nová Pec  R1

R2 – kladina Žernovice R3 Tomek Jiří

R3 – rozdělovač, spoje Volary  R2

R4 – cíl CHroboly  R2

Časoměřič 1 Vl.Březí  R1

Časoměřič 2 Nová Pec R2

Rozhodčí zůstávají na disciplinu dvojboj jednotlivců !!!!!!!!!!
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