
POZVÁNKA 
 
 

na II. část Okresního kola hry Plamen 2012/2013 
 
 
Místo konání:  KOLÍN  -  atletický stadion Mirka Tučka, Kolín- Zálabí 
 
Termín konání:   sobota 25. května 2013 
 
Pořadatel:   OORM OSH Kolín ve spolupráci s SDH Kostelec n.Č.l., SDH Starý Kolín a  

dalšími SDH okresu, a městem Kolín. 
                     
 
Kategorie:   mladší žáci 
                    starší žáci 
 
Soutěžní disciplíny:  štafeta dvojic 
                                  štafeta 4x60m 
                                  štafeta 400m CTIF (pouze starší) 
                                  požární útok  
                                  požární útok CTIF (pouze starší) 
 
Program soutěžě:  do 7:45-  prezence 

8:15  -  nástup, zahájení 
8:30  -  zahájení soutěžních disciplín 

   11:30  - 12:30 - oběd (průběžně) 
cca 16:00 - 16:30 - vyhlášení výsledků, zakončení soutěže 

 
Časový harmonogram může být posunut!  
 
Stravování:   zajištěn oběd, odpoledne balíček se svačinou.   
 
Doprava na soutěž:  zajišťuje vysílající organizace na své náklady.  
 
Vzhledem k tomu, že na stadionu je omezený krytý prostor, doporučuje se účastníkům přivézt vlastní 
improvizované přístřeší pro případ nepřízně počasí (party altán apod.) 
 
Technické podmínky:  
Aby byla umožněna účast i družstvům, jejichž tréninkové zázemí a vybavení jim neumožňuje 
dostatečnou přípravu na všechny disciplíny hry Plamen, a rovněž družstvům s menším počtem členů, 
rozhodla OORM o provedení soutěže ve dvou variantách: 
 
1/ OKRESNÍ POHÁR MLADÝCH HASIČŮ (nepostupová): 
 
Kategorie:  - mladší žáci 
                   - starší žáci 
 
Disciplíny:  - štafeta 4x60m 
                    - štafeta dvojic 
                   - požární útok  
                    - ZPV (branný závod – byl proveden na podzim) 
 
Družstvům, která se neúčastnila podzimního ZPV, bude v této disciplíně do celkového hodnocení 
započítáno umístění o jedno vyšší, než byl počet na podzim zúčastněných družstev. 
 



Soutěž proběhne dle platných „Směrnic pro celoroční činnost kolektivů  mladých hasičů“, platné od 
1.9.2004 (zelené), včetně Dodatků. 
 
Dle rozhodnutí OORM je možné soutěž  absolvovat s menším počtem členů družstva, než určuje 
směrnice. Družstvo musí mít v kategorii mladší nejméně 5 členů, v kategorii starší nejméně 7 členů. 
Družstva mají ve všech disciplínách 2 pokusy s tím, že do štafety 4x60m a štafety dvojic se musí zapojit 
všichni členové družstva (toto platí pro št. 4x60m, pokud má družstvo max. 7 členů a pro št. dvojic, 
pokud má družstvo max. 8 členů - není tedy možné, aby stejná sestava odběhla např. oba pokusy štafety 
4x60m). Družstva o počtu členů 9 a více provedou oba pokusy štafety dvojic současně (2 dráhy). 
 
 
2/  OKRESNÍ KOLO HRY PLAMEN (postupová): 
  
    Kategorie:  - starší žáci 
 
    Disciplíny: - štafeta 4x60m 
                       - štafeta dvojic 
                       - štafeta 400m CTIF 
                       - požární útok 
                       - požární útok CTIF 
                       - ZPV (branný závod – byl proveden na podzim) 
 
Družstvům, která se neúčastnila podzimního ZPV, bude v této disciplíně do celkového hodnocení 
započítáno umístění o jedno vyšší, než byl počet na podzim zúčastněných družstev. 
 
Soutěž proběhne dle platných „Směrnic pro celoroční činnost kolektivů mladých hasičů“, platné od 
1.9.2004 (zelené), včetně Dodatků. 
 
Vítěz postupové soutěže získá právo reprezentovat náš okres ve vyšší soutěži – Krajském kole hry 
Plamen. 
 
Ostatní ustanovení:  
 
Startovné:    100,- Kč za družstvo, uhrazeno bude na místě při prezenci 
 
Prezence:   družstva při prezenci předloží ke kontrole platné průkazy SH ČMS členů družstva 
 
Překážky a nářadí:   pořadatel zajistí dodání překážek na štafetové běhy, stojanů a hydr. nástavců                                  

s přechody 52/75 na dvojice, kádě, základny, přetl. ventilu a terčů na útok Plamen,  
a překážek na PÚ CTIF. Družstva soutěží s vlastním materiálem, k dispozici  
budou erární přilby, hadice 15m, hadicové nosiče, rozlišovací čísla na PÚ CTIF a  
džberovky. Možno též zapůjčit od jiného kolektivu  -  v případě závady na  
vlastním, erárním, nebo zapůjčeném materiálu NEBUDE umožněno opakování  
pokusu.  

 
                                 
Měření:    bude prováděno ručně, elektrickými stopkami a elektrickou časomírou 
 
Rozhodčí a technická četa:  žádáme Sbory, jejichž družstva budou startovat, ale i ty, jež své kolektivy  
                               do soutěže nepřihlásí, o vyslání dalších osob, ochotných pomoci s přípravou,  
                                  v průběhu soutěže i při rozhodování. Rozdělení rozhodčích bude provedeno  
                                  na místě.  
 
Zdravotní služba:   v průběhu soutěže bude v areálu přítomen zdravotník.  
 
 



Přihlášky:    řádně vyplněné doručte buď poštou, nebo elektronicky, nejpozději do neděle  
19. května 2013  na adresu:  

              Jan Hybler, 
                    Klučov 87, 28201      (mobil: 724 094566) 
                    janhybler@email.cz   
              případně do pátku 17.května do Kanceláře OSH Kolín. 
 
Emailem zaslané Přihlášky nemusí být orazítkované a podepsané rodiči. V tom případě je ale nutné na 
soutěž dovézt a při prezenci předložit Přihlášku se všemi náležitostmi. 
                

Termíny přihlášení nutno dodržet s ohledem na nutnost objednání stravy – později přihlášené         
kolektivy se vystavují nebezpečí, že pro ně strava zajištěna nebude.  

Na přihlášce prosím uveďte počet osob pro rozhodcovský sbor a tech. četu. 
 
 
Věnujte, prosím, patřičnou pozornost všem podmínkám účasti soutěžících ve hře Plamen dle „Směrnice“ 
(věk, řádné členství, zaplacené členské příspěvky…). Všichni účastníci jsou řádně pojištěni z titulu  
svého členství v SH ČMS. V případě jakýchkoli nesrovnalostí a nedostatků mohou nastat problémy při 
vypořádání odškodnění případných úrazů ze strany pojišťoven.  
  
 
 
 
Příloha:   přihláška 
                Dodatky k Směrnici pro …ml. hasičů  
 
 
 
 
                                                                                                  Jan Hybler, ved. OORM  
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