
ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ  

OKRESNÍ SOUTĚŽE 

DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ 

,,PLAMEN“ 2018 / 2019 

 
Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

OSH Prachatice ve spolupráci s SDH Zbytiny 

Termín konání: 25.5. – 26.5. 2019 

Místo konání: Zbytiny – sportovní stadion 

 

ÚČAST:  

- Kolektiv MH mladší a starší dle platných směrnic od 01. 09.2016 (10 dětí + 1 vedoucí + 1řidič, 

v případě potřeby bude řidič využit jako pomocný rozhodčí) = 13 osob  

        -   štáb soutěže + technická četa a časomíra 5 + 10 + 3 

        -   Hosté 

 

Přihlášky:  

Přihlášku vyplněnou v počítači zaslat nejpozději do 10. 5. 2019 na e-mail marekstudlar@seznam.cz 

(orazítkování, podepsání a případné změny budou zapsány na místě do přihlášky) 

 

VÝSTROJ: 

      -   kolektivy dle Směrnic platných od 01. 09. 2016 

       -    rozhodčí, štáb a vedoucí družstev vycház. stejnokroj nebo PS II, rozhodčí na časomíře vlastní stopky 

 

PREZENCE: členské průkazy SH ČMS všech členů družstva MH s fotografií odpovídající současné podobě a 

přílohu podepsanou od rodičů. (členské průkazy vedoucí odevzdají při prezenci a kontrola proběhne 

v průběhu disciplíny PÚ CTIF)  

- občanský průkaz u členů starších 15-ti let 

- kroniku kolektivu MH (Kronika bude součástí hodnocení ročníku hry Plamen 2018/2019) 

 

Družstvům, která nepředloží kroniku, bude k celkovému hodnocení přičteno 10 TB, jelikož kronika je 

dokladem o splnění 2 okruhů celoroční činnosti HRY PLAMEN. Za každý jednotlivý nesplněný okruh je 

družstvo zatíženo 5 TB (kronika je společná pro celý kolektiv, tzv. pokud má SDH více družstev a nepředloží 

kroniku, trestné body budou uděleny všem těmto družstvům v rámci SDH) 

mailto:marekstudlar@seznam.cz


DOPRAVA: - na vlastní náklady SDH 

 

ŠTÁB SOUTĚŽE: 
Velitel soutěže              Václav Zaunmüller –  SDH Žernovice 

Náčelník Štábu              Valerie Soukupová – SDH Netolice 

Hlavní rozhodčí             Marek Študlar – SDH Tvrzice 

Vedoucí tech. čety       Josef Václavík – SDH Zbytiny 

Hospodář                       Helena Šandová – SDH Žitná 

Prezence                        Libuše Tremmelová – SDH Vitějovice + Marek Študlar - SDH Tvrzice 

Kontrola průkazů         Marek Študlar - SDH Tvrzice                                                                                                                                

Ubytování                      Josef Václavík – SDH Zbytiny 

Strava                             SDH Zbytiny + OSH Valerie Soukupová 

Ved. sčítací komise      Kotrcová Helena – SDH Vlachovo Březí 

Časomíra                        Jan Fiedler - SDH Vlachovo Březí 

 

ČASOVÝ PLÁN: 

Družstva přijíždějící v pátek se musí předem telefonicky nahlásit vedoucímu tech. čety a stavět své stany 

na místa ním určené.  

Sobota 25. 05. 2019 

08:30 – 09:30    příjezd družstev a rozhodčích, prezence 

10:00 – 10:15    porada rozhodčích a vedoucích družstev 

10:30                  nástup 

11:00 – 17:00    štafeta CTIF v pořadí MH mladší (oba pokusy) – MH starší (oba pokusy)   

                             v pořadí pokusy 1,2,3,4,1,2,3,4,5,6,7,8,5,6,7,8,9,10,….. 

                             útok CTIF v pořadí MH starší (oba pokusy) – MH mladší (oba pokusy) 

                             v pořadí pokusy 1-2, 3-4, 2-1, 4-3, 5-6, 7-8, 6-5, 8-7, 9-10,….      

                                            

11:30 – 13:00   oběd 

18:00 – 21:00   večeře (opékání buřtů) 

22:00                  večerka 

Neděle 26. 05. 2019 

08:00                  budíček 

08:15 – 09:00   snídaně 

09:00 – 09:30   porada rozhodčích a vedoucích 

09:30 – 12:30   požární útoky v pořadí MH mladší (oba pokusy) – MH starší (oba pokusy) 

                             v pořadí první pokusy 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10,…. 

                                           Druhé pokusy 2-1, 4-3, 6-5, 8-7, 10-9,…. 

11:30 – 13:00   oběd (mladší první na oběd v pořadí startovních čísel) 

13:00 – 14:30   úklid areálu, balení stanů 

14:30 – 15:00   nástup, vyhodnocení soutěže, odjezd 

 

Doprovodný program: 

Sobota – Král střelců  13:00 – 17:00 

Neděle – Uzlování       9:30 – 12:30 



UBYTOVÁNÍ: 

Mladší žáci mají možnost ubytování v bývalé ubytovně pro lesní dělníky (nově opravené toalety a sprchy) 

Starší žáci ve stanech (každý sbor si zajistí vlastní stany). SDH, které přijedou v pátek, musí tento příjezd 

telefonicky nahlásit Josefu Václavíkovi tel. 723 413 183.  

Přespání není povinné. Družstva, která v sobotu od soutěží, mohou odjet domu a přijet v neděli na 

požární útoky a vyhodnocení. Pokud se některá družstva pro tuto variantu rozhodnou, oznámí to 

v emailu spolu s přihláškou. 

 

STRAVOVÁNÍ: 

Sobotní a nedělní oběd zajištěn na místě. Buřty na sobotní opékání hradí OSH Prachatice. 

Sobotní oběd: kuřecí vývar s nudlemi, vepřové maso na slanině 

Sobotní večeře: buřty, chléb 

Nedělní snídaně: k dispozici čaj, zbytek si zajistí každé SDH samostatně. 

Nedělní oběd: gulášová polévka, sekaná v housce 

Vedoucí se zúčastní výdeje stravy svému družstvu a zodpovídá za jím odebranou stravu. 

 

SDH mají možnost si přiobjednat sobotní a nedělní oběd. Cena oběda je 50,- Kč. Dále je možnost si objednat 

sobotní večeři za 25,- Kč. Tuto přiobjednanou stravu si SDH zaplatí v sobotu ráno při prezenci a budou jim 

vydány stravenky na tuto přiobjednanou stravu.  

Požadavky na stravu posílejte společně v jednom e-mailu s přihláškami. (příklad – SDH Žernovice 

přiobjednávají sobotní oběd 2x, večeři 1x, nedělní oběd 1x) ORM doporučuje družstvům MH na sobotní a 

nedělní odpoledne vlastní svačinu. Průběžně po celou dobu soutěže bude k dispozici čaj nebo šťáva. Stánek 

s občerstvením zajišťuje SDH Zbytiny. 

 

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA: - zajištěna pořadatelem SDH Zbytiny 

 

PRŮBĚH DISCIPLÍN: - dle platných směrnic od 01. 09. 2016 – s dodatky a organizačního upřesnění 

provedení disciplín uvedeného v tomto OZ 

ŠTAFETA CTIF – RD Marcel Říha: 2 pokusy – povrch tráva – člunkovým způsobem, osm drah první mladší 

potom starší, dle pořadí stanoveném v časového harmonogramu 

ÚTOK CTIF – RD Václav Zaunmüller: 2 pokusy – povrch tráva – první starší a potom mladší (pro kategorii 

MH mladší – úlevy schválené ORM dne 18. 02.2009 - kratší vodní příkop, poloviční obsah vody nástřikových 

terčích) Doporučení: pro usnadnění začátku pokusu prosíme družstva, která mají vlastní čísla, aby je použily. 

Požární útok – RD Libuše Tremmelová: 2 pokusy – povrch tráva, terče sklopné (kategorie mladších možnost 

vlastní proudnice) 

Doprovodný program: Střelba a uzlování 

 

PROVEDENÍ DISCIPLÍN: 

- k plnění všech disciplín musí soutěžící používat k ochraně 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 viset za podbradní 

pásek, musí závodník přerušit svou činnost a přilbu si řádně nasadit a potom může pokračovat v provedení 

pokusu 

- materiál na PÚ (základny, stroje PS 12, proudnice, nádrže, přetlakové ventily, terče) dodá pořadatel 



- PÚ při poruše stroje PS 12 a dodání jiného se pokusy neopakují a pokračuje se průběžně dál 

- přidat plyn na stroji smí družstvo až po ponoření koše do nádrže, platí pro obě kategorie 

- útok CTIF – džberovky a hadice s proudnicí jednotné – při poruše džberovek terčů, hadic se materiál 

nahradí za jiný a pokusy se neopakují; pokračuje se průběžně dál; start PÚ CTIF – velitel s vlastní píšťalkou 

- materiál zapůjčený od jiného družstva, bude posuzován jako vlastní 

- kontrola nářadí použitého k soutěži, bude prováděna namátkově před i po skončení pokusu 

- na jednotlivých disciplínách bude podáváno hlášení 

- vedoucí družstva bude po celou dobu soutěže označen reflexní vestou 

- na poradu vedoucích před zahájením se dostaví pouze vedoucí označený reflexní vestou, nelze připustit 

další členy doprovodu 

- chodit s družstvem a jednat za družstvo smí pouze vedoucí družstva, který bude označen reflexní vestou 

- 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 

nevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání. 

 

Důležité upozornění: 

Všichni účastníci musí mít vlastní hrnek na čaj, jídelní nádobu (ešus), lžíce - to platí i pro štáb soutěže, 

rozhodčí a technickou četu. 

- družstva s noclehem vlastní spací pytle + deky + stany + karimatky 

- na opékání buřtů vlastní opékáky (v místě není možno nařezat) 

- pro SDH zajišťující občerstvení platí zákaz prodeje energetických nápojů. 

-  po 22 hodině je noční klid (dodržení nočního klidu je nutné s ohledem na malé děti), tudíž platí přísný 

zákaz pouštění hudby a jiného způsobu rušení nočního klidu!!! 

- parkování – řídit se dle pokynů technické čety; přísný zákaz najíždění vozidel na hřiště 

- rozpis rozhodčí bude zaslán po zaslání přihlášek 

 

Půjčování: 

- jednotlivá družstva jsou složena z členů uvedených na registračním listu (pokud má SDH Jáma uvedený 

v registračním listu pro daný ročník mladé hasiče např. z SDH Vodice, nejedná se o půjčování) 

- družstvo, které se zúčastní jarního kola PLAMEN, si může zapůjčit od jiného kolektivu nejvýše dva jiné 

mladé hasiče za předpokladu, že tito nesoutěží za svůj kolektiv (kolektiv je má navíc). 

Věkové hranice – Ročník hry plamen 2018/2019 

 

Plamen Roky narození 

Kategorie mladší 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 

Kategorie starší 2004, 05, 06, 07, 08, 09, 2010, 2011, 2012 

 
 

Žádáme všechny účastníky, aby se řídili pokyny uvedených v tomto Organizačním zabezpečení. Podrobnější 

informace obdržíte při prezenci nebo na telefonu Študlar Marek 736 646 162. 

 

V zastoupení za OORM OSH Prachatice Marek Študlar 

Soukupová Valerie v.r., vedoucí ORM 

Zaunmüller Václav v.r., náměstek přes mládež 



Jarní kolo hry Plamen Zbytiny 25.5 – 26.5. 2019 – MTZ 

Prezence, stravenky, prez. Listiny, pokladní doklady, razítko OSH, 
fotodokumentace akce 

OSH- Helena Šandová 
Marek Študlar 

Startovní čísla OSH – Marek Študlar 

Praporky pro rozhodčí OSH – Marek Študlar 

Čísla na CTIF OSH – Marek Študlar 

Pásmo OSH – Marek Študlar 

Kontrola a zápis do kronik Helena Šandová 

Počítač + SW + tiskárna + papír + diplomy Helena Šandová 

Nářadí, lepicí pásky, hřebíky SDH Zbytiny 

Tabulky pro zapisovatele Libuše Tremmelová 

Barevné spreje  Marek Študlar 

Časomíra na štafetu CTIF a PÚ – terče nástřikové (sklopky v případě 
špatného počasí) 

SDH Vlachovo Březí 
+ 1 zapisovatel + 1 startér 

Přístřešky pro zapisovatele a časomíru 2x SDH Vlachovo Březí 

Folie na ohraničení soutěžních prostoru + kolíky SDH Zbytiny 

2x stůl + 4x židle pro zapisovatele SDH Zbytiny 

Pytle s pískem, dřevěné klíny na vyrovnání překážek SDH Zbytiny 

Dřevo na opékání buřtů SDH Zbytiny 

Várnice na čaj nebo šťávu OSH - Valča 

Píšťalky Každé SDH vlastní 

  

 

Štafeta CTIF 

Žebříková stěna OSH 

Podložky 80x80x3 cm 2x SDH Žernovice 

Lehkoatletická překážka SDH Zbytiny 

2 stojany 0,8 m, laťka na podbíhání 1x SDH Zbytiny 

Přenosný hasicí přístroj 6 kg prázdný 1x SDH Žernovice 

2x hadice C 15m + rozdělovač každé SDH vlastní 

1x hadice C 15 m s nosičem každé SDH vlastní 

Proudnice C bez jakéhokoliv uzávěru každé SDH vlastní 

 

Útok CTIF (dvě dráhy) 

Spojka C – do země 2x SDH Žernovice 

Označující čáry na start, cíl, lávka SDH Žernovice 

Vodní příkop 2x SDH Žernovice 

Bariéra 0,7m 1+1 SDH Žernovice + SDH Zbytiny 

Tunel 6 m 1+1 SDH Chroboly + SDH Tvrzice 

Lávka 2x  OSH 

Džberovky 2x + proudničky + hadice 3m SDH Žernovice + SDH Zbytiny+ SDH Tvrzice 

Čára nástřiku 2+2 SDH Žernovice 

Kropáč na vodu s vyznačením 10l 2+2 SDH Žernovice 

Káď na vodu na doplňování džberovek SDH Zbytiny 

Terče + baterie 12V 2+1 SDH Žernovice + SDH Chroboly 

Stojan na tech. prostředky 1+1 SDH Žernovice + SDH Zbytiny nebo OSH  

Stojan na uzle 1+1 SDH Žernovice + SDH Zbytiny nebo OSH  

Technické prostředky 8+8 SDH Žernovice + SDH Zbytiny 

Provazy na uzle + hadice s proudnicí C 52 SDH Žernovice 



Obrázky na stojany 4x uzlů, 8x tech. prostředky SDH Žernovice 

Bedna na nosiče 1+1 SDH Žernovice 

4x hadice C 15m s nosičem Každé SDH vlastní 

 

Požární útok 

PS 12 OSH Fiedler Jan (záložní SDH Zbytiny) 

PS 12 SDH Vlachovo Březí 

Základna 2x2 m  1+1 SDH Zbytiny + SDH Ktiš  

Káď 1000 l  1+1 SDH Zbytiny+ SDH Ktiš  

Přetlakový ventil 0,3 MPa 1+1  OSH Fiedler Jan 

Proudnice C 52 2+2 OSH Fiedler Jan 

Hadice na startovní čára a vodu z přetlakového ventilu SDH Zbytiny 

Doprava vody do kádí SDH Zbytiny 

Košťata na vymetání vody od základen SDH Zbytiny 

 

Král střelců 

Vzduchovky 5x  SDH Netolice 

Terče + lapače SDH Netolice 

Diabolky SDH Netolice 

Celta nebo koberec SDH Netolice 

Lešenové podlážky 5x  SDH Zbytiny 

Vyhodnocení SDH Netolice 

Ceny - medaile OSH – Helena Kotrcová 

 

Uzlování – bude použit materiál z disciplíny PÚ CTIF 

Stojan na uzle + obrázky PÚ CTIF 

Provazy + hadice C s proudnicí PÚ CTIF 

Stopky, tabulky pro zapisování, vyhodnocení František Mikeš 

Ceny – medaile  OSH – Helena Kotrcová 

 



Nákres místa konání 

soutěže  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


