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ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ 
OKRESNÍ SOUTĚŽE 

DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ 

,,PLAMEN“ 

 

 
Organizačního zabezpečení I. části okresního kola HRY PLAMEN 2021/2022 pořádaného 

Okresním Sdružením hasičů Prachatice ve spolupráci s SDH Zbytiny a obcí Zbytiny. 

……………………………………………………………………………………………….............. 

OZ I. části okresního kola hry PLAMEN bylo zpracováno a schváleno Okresní odbornou 

radou mládeže dne 10.08.2021 a je závazné pro všechny kolektivy MH v rámci okresu 

Prachatice. 

 

Místo konání: Fotbalové hřiště Zbytiny 

Datum konání: 9. října 2021 

Čas příjezdu:  8:30 – 9:00 hod 

Předpokl. odjezd: 17:00 hod 

 

Účast – kategorie: Kolektivy MH Starší – Mladší    

Maximálně 10-ti členná družstva + vedoucí družstva + rozhodčí + řidič (celkem 13), (řidič 

a rozhodčí jsou k dispozici štábu soutěže). Každý rozhodčí si přiveze vlastní stopky a propisku!        

Štáb soutěže, technická četa, časomíra, zdravotník a hosté. 

 

Rozdělení věkových kategorií HRY PLAMEN pro ročník 2021/2022 

Ročník 2021/2022 Roky narození 

Kategorie mladší 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 

Kategorie starší 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 

V kategorii starších mohou startovat i soutěžící kategorie mladších.     

 

Zaslání přihlášek: Přihlášky vyplněné v počítači, zašlete nejpozději do 26. září 2021 na e - mail 

marekstudlar@gmail.com (použijte přihlášku zaslanou e-mailem s tímto OZ). 

Nebude-li přihláška zaslána do určeného termínu, nebude s kolektivem počítáno a nebude zařazen 

do soutěže. Po zaslání přihlášek bude zpracován časový plán nástupu družstev na plnění disciplín a 

zařazení jednotlivých rozhodčích. Případné změny vedoucí nahlásí při prezenci a červeně je 

na přihlášce zvýrazní.  

 

Prezence: členské průkazy SH ČMS všech členů kolektivu MH, přílohu průkazu pro MH 

podepsanou rodiči. K prezenci se dostaví pouze vedoucí družstev (rozhodčí a řidiči budou 

zaprezentováni vedoucím družstva), štáb, technická četa a rozhodčí, kteří nepřijeli s družstvem 

se prezentují samostatně. Vedoucí odevzdají průkazy při prezenci, navráceny jim budou při 

kontrole družstva na štafetě 4x60 m.  

 

Soutěž bude probíhat dle aktuálního vládního nařízení Covid platného dne v den konání 

soutěže. 

 

mailto:marekstudlar@gmail.com
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- občanský průkaz členů starších 15 let 

- kroniku kolektivu MH 

 

Doprava: Doprava kolektivů MH a dorostu je doporučena vozidly SDH. Povolení k jízdě                                                                                                                                         

projednejte s příslušným obecním úřadem. Za dopravu a za bezpečnost odpovídají vedoucí 

kolektivů. 

 

Výstroj: Soutěžící se zúčastní v předepsané výstroji dle Směrnice pro celoroční činnost                  

kolektivů MH. Je povolena sportovní souprava. Dospělí v hasičském stejnokroji nebo PS II. 

 

Strava: SDH Zbytiny ve spolupráci s OSH Prachatice. Strava je zabezpečena v místě konání. 

Všichni vlastní hrnky na čaj, ešus a lžíci na připravenou stravu. Oběd: sekaná v housce. 

Doporučujeme družstvům mladých hasičů ještě jednu vlastní svačinu. Teplý čaj bude po celý den 

k dispozici zdarma.  

 

 

ŠTÁB SOUTĚŽE: náčelník štábu          ŠTUDLAR Marek 

 velitel soutěže       ZAUNMÜLLER Václav 

 hlavní rozhodčí       TREMMELOVÁ Libuše 

 hospodář       ŠANDOVÁ Helena 

 prezence, průkazy   ŠTUDLAR Marek 

 ved. tech. čety       VÁCLAVÍK Josef 

 ved. sčítací komise   ŠANDOVÁ Helena  

 časomíra                   MAREK Tomáš SDH Vlachovo Březí  

                                        zdravotník      bude upřesněn v den konání 

       strava                        OSH Prachatice SOUKUPOVÁ Valerie 

 

Disciplíny podzimního kola:  
- ZPV povrch tráva 

- Štafeta 4x60 m (člunkovým způsobem), povrch tráva, lze použít tretry u kategorie starších žáků 

- Štafeta požárních dvojic (dvě dráhy), povrch tráva, lze použít tretry u kategorie starších žáků 

- Běh na 60 m s překážkami povrch tráva, (dvě dráhy, doplňující disciplína při příznivém počasí) 

 

DŮLEŽITÁ INFORMACE: 

Všechny sbory, které mají zapůjčené vzduchovky, obaly k nim a mechanické terče na ZPV, 

tyto přivezou s sebou na podzimní kolo HRY PLAMEN, kde bude materiál zkontrolován, 

seřízen a zkontrolován dle seznamu inventury. Zároveň bude materiál použit na ZPV. 

 

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. 

- k plnění všech disciplín, mimo ZPV, 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 – jinak bude 

hodnoceno jako neplatný pokus. 

- materiál zapůjčený od jiného družstva, bude posuzován jako vlastní. 
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- kontrola technických parametrů nářadí, použitého k soutěži, bude prováděna namátkově před, 

i po skončení pokusu. 

- Na disciplínách bude podáváno hlášení. 

- vedoucí družstva bude po celou dobu soutěže označen vlastní reflexní vestou. 

Chodit s družstvem a jednat za družstvo smí pouze vedoucí družstva.  

- 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.    

- štafeta požárních dvojic – v případě postavení dvou štafet poběží tyto štafety současně. 

při štafetě je možné vyměnit u hydrantového nástavce přechod B/C, hadice C (10 m), proudnice 

C52 bez uzávěru a úprav – hladká. 

- Štafeta 4x60 metrů – V případě dvou štafet z jednoho SDH bude pořadí běhu následující: 

1,2,1,2,3,4,3…atd. (kvůli hadicím bude docházet ke střídání družstev ob jedno.) 

- ZPV – hlídky budou odbíhat z jednotlivých stanovišť po splnění úkolů společně – po vydání 

startovního průkazu. Bude-li mít družstvo dvě pětičlenné hlídky, mohou běžet ZPV obě tyto 

hlídky a družstvu bude započítáno umístění lepší hlídky. Druhé hlídky budou startovat 

po odběhnutí prvních hlídek dané kategorie. Na stanovišti střelby budou použity sklopné terče. 

Družstva, která budou mít dvě hlídky nastoupí na start s členskými průkazy. 

- Družstva, která budou mít dvě hlídky to zapíší na přední stranu přihlášky. 

- běh na 60 m s překážkami bude jako doplňková dobrovolná disciplína. K disciplíně je potřeba 

se zaregistrovat formou google formuláře, který bude zaslán s přihláškami.  

- Dráha na 60m s překážkami bude celý den postavena na hřišti pro možnost tréninku. 

Trénink pouze s přilbou a pod dozorem vedoucího. 

- Od ročníku hry Plamen 2013–2014 jsou zrušeny všechny úlevy, zůstává pouze úleva 

pro kategorii mladších v disciplíně útok CTIF – kratší vodní příkop a menší množství vody 

v nástřikových terčích.   

Půjčování:  

- Pro HRU PLAMEN a postupové soutěže dorostu (dle směrnice OSH Prachatice č. 2/2016 

schválené a platné od 14.02.2016). 

- Družstvo, které se zúčastní jarního kola hry PLAMEN nebo soutěže DOROSTU si může zapůjčit 

od jiného kolektivu nejvýše dva jiné mladé hasiče za předpokladu, že tito nesoutěží za svůj 

kolektiv (kolektiv je má navíc). U dorostu platí totéž pravidlo, jen s tou výjimkou že si lze 

zapůjčit pouze jednoho dorostence nebo dorostenku. 

- Zapůjčení člena družstva není možné na podzimním kole hry PLAMEN a soutěže 

DOROSTU. 
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Rozdělení rozhodčích disciplín: 
Štafeta 4x60 m:  SDH Ktiš – Mikeš František 

Štafeta požárních dvojic: SDH Vitějovice – Tremmelová Libuše 

ZPV:    SDH Žernovice – Zaunmüller Václav  

Běh na 60 m s překážkami: SDH Ktiš – Mikeš František 

 

Závodčí: 4x60m :                     SDH Svatá Maří – Stejskalová Monika 

                60m s překážkami : SDH Svatá Maří – Stejskalová Monika 

 

ZPV: 

Startér – SDH Žernovice    Zapisovatel start – cíl – SDH Žernovice 

Rozhodčí stanovišť ZPV        

Střelba ze vzduchovky SDH , SDH Netolice – Soukup Jiří 

Základy topografie   SDH Svatá Maří – Novák František 

Uzlování    SDH Prachatice – Talafous Karel               

Základy první pomoci  SDH Netolice –  Matějovičová Petra     

Požární ochrana   SDH Svatá Maří – Chval František        

Překonání vodorovné překážky SDH Tvrzice – Kouba Luboš  

 

(Pořadí stanovišť bude přizpůsobeno místním podmínkám). (Rozpis pomocných rozhodčích bude 

vypracován a rozeslán po odevzdání přihlášek). Žádáme všechny vedoucí, aby uvedli celá jména 

rozhodčích a řidičů. 

 

ČASOVÝ PLÁN:             

08:30-09:00 Příjezd družstev a rozhodčích, prezence 

09:15-09:30 Porada rozhodčích disciplín, vedoucích kolektivů a vedoucí technické čety 

09:30 Nástup 

09:45 Zahájení soutěže MH 

09:45-11:45 Štafeta 4x60 m - dva pokusy – povrch tráva, (člunkovým způsobem) 

                               Pořadí MH -  mladší - starší  

09:45-11:45           Štafeta požárních dvojic – povrch asfalt, pořadí MH –  starší - mladší          

11:30-12:30 oběd v pořadí MH- mladší - starší 

12:45-16:00 ZPV – pětičlenná hlídka v pořadí MH – mladší – starší 

   V případě dobrého časového postupu je možné začít se závodem ZPV dříve 

12:45-14:30           Starší běh na 60 m s překážkami (doplňující disciplína)  

14:30-16:00           Mladší běh na 60 m s překážkami (doplňující disciplína) 

16:30 Nástup, vyhodnocení soutěže 

 

Jarní kolo hry Plamen konané 22. 5. 2021 ve Svaté Maří bude dodatečně vyhodnoceno při 

závěrečném nástupu tohoto podzimního kola. 

 

Soutěž bude probíhat dle aktuálního vládního nařízení Covid platného dne v den konání 

soutěže.  

 
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                

                      

   ZA OSH Prachatice 

 

  Zaunmüller Václav                                                                       Študlar Marek 

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

 



5 

 

MTZ – konkrétně 

 
Startovní čísla  - Študlar Marek    

Praporky 10+10+2x startovací - Študlar Marek 

Rozdělovník rozhodčích pro RD - Študlar Marek 

Tabulky pro zapisovatele - Študlar Marek 

ZPV – Startovní průkazy                                   - Študlar Marek 

Časomíra na štafetu 4x60 a 60 m př. - SDH Vlachovo Březí – Marek Tomáš 

Přístřešky pro zapisovatele 2x - Študlar Marek - sklad OSH  

Podklady pro prezenci                                       - Študlar Marek 

5x stůl + 6x židle + 7x stul+ 2x židle na ZPV - SDH  

Počítač+tiskárna+papír+diplomy - Šandová Helena 

Media                                        - Zaunmüller Václav 

Várnice na čaj                                                    - OSH Prachatice  

Strava                                                                 - SDH  + Soukupová Valerie 

Zápis do kronik             - Šandová Helena 

Ceny                                                                  - Samková Markéta 

Dezinfekce                                                        - Samková Markéta 

 

ZPV: 

Střelba podlážky, lavičku na terče                       SDH Zbytiny a SDH Netolice 

             vzduchovky, diabolky, koberec   

První pomoc trojcípé šátky, spínací špendlíky  Zaunmüller Václav 

Pož. ochrana obrázky a grafické značky   Zaunmüller Václav 

Topografie      značky, mapa, buzola                                   Zaunmüller Václav 

Uzlování 2 hadice C52+1 proudnici C52 s uzávěrem SDH Prachatice 

  sáček s lanem na úvaz na proudnici, obrázky uzlů, provazy  

Lano               lano                                                                Zaunmüller Václav 

Fáborky a tabulky s čísly a názvy stanovišť ZPV    Študlar Marek 

Stoly na stanoviště a start 7x + 2x židle   SDH Zbytiny 

 

Terče sklopné – dovezou dle instrukcí všechna SDH jež je mají zapůjčené. 

 

ŠTEFETA POŽÁRNÍCH DVOJIC 

Podstavec pod hydrant    SDH Žernovice 

Kužel       SDH Žernovice 

Hadice na čáry     SDH Zbytiny 

Hydrant + přechodka B/C    SDH Žernovice 

 

ŠTAFETA  4 X 60 METRŮ 

Deska pod PHP       SDH Žernovice 

Prázdný PHP    SDH Žernovice 

Kladina     OSH Prachatice (sklad) 

Bariera 150 cm   OSH Prachatice (sklad) 

Příčné břevno s výplní 70 cm             OSH Prachatice (sklad) 

Kolíky a pásku na ohraničení úseků  SDH  

 

BĚH NA 60 METRŮ S PŘEKÁŽKAMI 

Kladina    SDH Zbytiny 

Příčné břevno s výplní 70 cm             SDH Tvrzice 

Bariéra 150 cm   SDH Zbytiny 
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Nákres místa konání soutěže 

 

 

 
 


