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ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ 

OKRESNÍ SOUTĚŽE 

DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ 

,,PLAMEN“ 2020/2021 

 
Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

OSH Prachatice ve spolupráci s SDH Svatá Maří a Obcí Svatá Maří 

Termín konání: 22. 5. 2021 

Místo konání: Svatá Maří – hřiště hasičů 

 

ÚČAST - kategorie:  

- Kolektivy MH Mladší - Starší  

- Maximálně 10-ti členná družstva dětí + 1 vedoucí + 1 řidič = 13 osob) 

       -     štáb soutěže + technická četa a zdravotník. 

Všichni účastníci musí mít negativní test na covid  

- antigenní test   

- PCR test  

- Příloha čestného prohlášení závodníka (potvrzené čestné prohlášení musí odevzdat všichni účastníci 

soutěže) 

 

Štáb soutěže, rozhodčí a technická četa budou mít po celou dobu soutěže zakryté dýchací cesty 

respirátorem FFP2.  

Stejnou povinnost mají i vedoucí a řidiči, děti zakryjí dýchací cesty rouškou.  

Tato povinnost se nevztahuje na soutěžící při přípravě a plnění disciplín. 

 

 

Rozdělení věkových kategorií HRY PLAMEN pro ročník 2020/2021 

Ročník 2020/2021 Roky narození 

Kategorie mladší 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 

Kategorie starší 2006, 2007, 2008, 2009,2010 
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PŘIHLÁŠKY:  

Přihlášku vyplněnou v počítači zaslat nejpozději do 14. 5. 2021 na e-mail marekstudlar@gmail.com 

(případné změny budou zapsány na místě do přihlášky, stejně jako doplněné razítko sboru a podpis) 

Po odevzdání přihlášek bude zpracován časový plán příjezdu jednotlivých kolektivů SDH na plnění 

disciplín. 

 

 

PREZENCE: Prezence bude provedena ihned po příjezdu jednotlivých kolektivů na parkovišti ještě před 

vystoupením z vozidel. K prezenci si vedoucí připraví aktuální přihlášku s již provedenými změnami 

společně s členskými průkazy SH ČMS všech členů soutěžního kolektivu MH a zároveň odevzdá čestné 

prohlášení závodníka i všech členů účastnící se soutěže, vedoucích a řidičů, jehož vzor je součástí tohoto 

organizačního zabezpečení. U osob mladších 18 let podepisuje čestné prohlášení zákonný zástupce. Osoby starší 18 

let si potvrzení o bezinfekčnosti potvrzují sami. Bez podepsaného potvrzení o bezinfekčnosti nebude dotyčný 

vpuštěn do areálu hřiště!!! 

 

- občanský průkaz u členů starších 15-ti let 

- kronika a celoroční činnost kolektivu MH ročníku 2020/2021 hry Plamen nebude hodnocena. 

 

Žádáme všechny řidiče, aby respektovali pokyny členů technické čety při příjezdu ke hřišti. 

Soutěž proběhne bez účasti diváků!  

 

DOPRAVA: Doprava kolektivů MH je doporučena vozidly SDH.  Za dopravu a za bezpečnost odpovídají 

vedoucí kolektivů.                                                                                                                      

 

VÝSTROJ: Kolektivy dle Směrnic platných od 01. 09. 2016 

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

 

STRAVA: SDH Svatá Maří ve spolupráci s OSH Prachatice. Strava je zabezpečena v místě konání formou 

balíčků, které kolektivy obdrží při příjezdu.  

 

VYHODNOCENÍ: Vyhodnocení proběhne po skončení soutěže. Výsledky budou zaslány na sbory formou 

e-mailu, hned po vyhodnocení soutěže. Ocenění družstev na medailových pozicích proběhne po dohodě 

s vedoucím. ORM předá. 

 

ŠTÁB SOUTĚŽE: 

Velitel soutěže               Václav Zaunmüller –  SDH Žernovice 

Náčelník Štábu              Marek Študlar – SDH Tvrzice 

Hlavní rozhodčí             Libuše Tremmelová – SDH Vitějovice 

Vedoucí tech. čety         Jan Šimůnek – SDH Svatá Maří 

Hospodář                       Helena Šandová – SDH Žitná 

Prezence                        Marek Študlar - SDH Tvrzice + SDH Svatá Maří 
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Kontrola průkazů          Marek Študlar - SDH Tvrzice                                                                                                                                

Strava                            SDH Svatá Maří + OSH Valerie Soukupová 

Ved. sčítací komise       Helena Šandová – SDH Žitná 

Zdravotník                    SDH Svatá Maří 

Technická četa              SDH Svatá Maří 10x 

Fotograf                        Jaroslav Pavelka SDH Tvrzice 

 

 

DISCIPLÍNY:  

- ZPV - ZRUŠENO 

- Štafeta 4x60 m (člunkovým způsobem), povrch tráva 

- Štafeta požárních dvojic (jedna dráha), povrch tráva 

-Štafeta CTIF - ZRUŠENO 

- Požární útok -ZRUŠENO 

- Běh na 60 m s překážkami - ZRUŠENO 

 

 

ROZDĚLENÍ ROZHODČÍCH DISCIPLÍN: 

Štafeta 4x60 m:  SDH Vitějovice – Tremmelová Libuše 

Štafeta požárních dvojic: SDH Žernovice Zaunmüller Václav                        

 

 

ČASOVÝ PLÁN: 

08:30-09:00 Příjezd členů štábu a rozhodčích 

09:00-09:15 Porada rozhodčích disciplín, oslovených rozhodčích a technické čety 

09:30 Zahájení soutěže 

16:45 Ukončení soutěže dle přihlášených družstev 

 

 

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA: - zajištěna pořadatelem SDH Svatá Maří 

 

 

Štafeta 4x60 – RD Libuše Tremmelová: povrch tráva – člunkovým způsobem, první mladší potom starší, 

dle pořadí stanoveném v časového harmonogramu. 

Štafeta dvojic – RD Václav Zaunmüller: jedna dráha povrch tráva 
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PROVEDENÍ DISCIPLÍN: 

- soutěž proběhne dle platné Směrnice hry Plamen, platné od 01.09.2016, včetně platných výkladů a 

dodatků, a dle ustanovení uvedených v tomto OZ.  

- všechna družstva si přivezou vlastní materiál na provedení disciplín s výjimkou materiálu, který poskytne 

pořadatel (dle směrnice plamen) 

- k plnění všech disciplín musí soutěžící používat k ochraně hlavy přilbu schváleného typu (možno použít i 

přilby na kolo). 

- kontrola technických parametrů nářadí, použitého k soutěži, bude prováděna namátkově před, i po 

skončení pokusu. 

- Na disciplínách NEBUDE podáváno hlášení. 

- v prostoru sportovní plochy 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. 

 

 

Půjčování: Z důvodu Covid 19 není možné. 

 

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

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

 

Schválené OZ na poradě ORM dne  29.04.2021  

 

ZA OSH Prachatice 

 

  Zaunmüller Václav                                                                        Študlar Marek 

Náměstek pro mládež v.r.                                                Vedoucí odborné rady mládeže v.r.       

 

 

 

Jarní kolo hry Plamen Svatá Maří 22.5.2021 – MTZ 

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

fotodokumentace akce 

OSH- Helena Šandová 

Marek Študlar 

Praporky pro rozhodčí OSH – Marek Študlar 

Pásmo OSH – Marek Študlar 

Počítač + SW + tiskárna + papír Helena Šandová 

Nářadí, lepicí pásky, hřebíky SDH Svatá Maří 

Tabulky pro zapisovatele Libuše Tremmelová 

Barevné spreje  Marek Študlar 

Folie na ohraničení soutěžních prostoru + kolíky SDH Svatá Maří 

2x stůl + 4x židle pro zapisovatele SDH Svatá Maří 

Pytle s pískem, dřevěné klíny na vyrovnání překážek SDH Svatá Maří 

Strava  SDH Svatá Maří+ Valča 

Dezinfekce OSH Študlar Marek 
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Štafeta požárních dvojic 

Podstavec pod hydrant 1+1 SDH Svatá Maří 

Kužel 1+1 SDH Svatá Maří 

Hadice na čáry 3+3 SDH Svatá Maří 

Hydrant + přechodka B/C 1+1 SDH Svatá Maří 

 

Štafeta 4x60 

Deska pod PHP     SDH Svatá Maří 

Prázdný PHP SDH Svatá Maří 

Kladina  SDH Svatá Maří 

Bariera 150 cm SDH Svatá Maří 

Příčné břevno s výplní 70 cm SDH Svatá Maří 

Kolíky a pásku na ohraničení úseků   SDH Svatá Maří 

 

 

Nákres místa konání soutěže 

 
 

 


