


Časový harmonogram: 

 
Sobota 30. 5. 2020 

 

do 07:45 dojezd rozhodčích 

do 08:00 dojezd kolektivů starších 

do 08:30 prezence, kontrola členských průkazů 

07:45  - 08:10 porada rozhodčích 

08:10  - 08:20 porada vedoucích 

08:30  - 08:45 nástup, zahájení soutěže 

 

09:00  - 10:15 

10:15  - 11:30 

11:30  - 13:00 

13:00  - 13:30 

13:30  - 15:30 

zahájení disciplín 

štafeta 400 m CTIF 

požární útok CTIF 

štafeta 4x60m 

oběd 

požární útok 

       16:00 slavnostní vyhodnocení soutěže kategorie starší 

 

 

Neděle 31. 5. 2020 

 

do 07:45 dojezd rozhodčích 

do 08:00 dojezd kolektivů mladších 

do 08:30 prezence, kontrola členských průkazů 

07:45  - 08:10 porada rozhodčích 

08:10  - 08:20 porada vedoucích 

08:30  - 08:45 nástup, zahájení soutěže 

 

09:00  - 10:15 

10:15  - 11:30 

11:30  - 13:00 

13:00  - 13:30 

13:30  - 15:30 

zahájení disciplín 

štafeta 4x 60 m 

požární útok CTIF 

štafeta CTIF 

oběd 

požární útok 

       16:00 slavnostní vyhodnocení soutěže kategorie mladší 

 

Časový harmonogram je pouze orientační, dle počtu družstev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podmínky soutěže: 

 

Přihlášení do soutěže: účast svých družstev a počty soutěžících nahlásí vedoucí na OSH PJ 

(mobil: 724 338 075, e-mail: osh.plzenjih@volny.cz) do termínu 10. 5. 2020. 

Toto datum je zároveň poslední termín podání přihlášek za člena MH a aktualizace 

registračního listu kolektivu MH. 

 

Účast na soutěži: max. 10 členů družstva MH + 1 vedoucí + min. 2 rozhodčí 

 

Prezence:  k prezenci a kontrole členských průkazů nastupuje celé družstvo a 

vedoucí odevzdají vyplněnou přihlášku opatřenou razítkem SDH a podpisem starosty SDH, 

platné členské průkazy a kroniku. 

 

Startovní čísla: budou kolektivům přidělena dle umístění na ZPV. Kolektivy, které 

nebyly na ZPV, budou zařazeny za kolektivy zúčastněné na ZPV. 

 

 Rozhodčí soutěže: Seznam bude vyvěšen před zahájením soutěže.  

 

 

Pravidla soutěže, provedení disciplín, materiální vybavení: 

- soutěž hry Plamen proběhne dle Směrnice hry Plamen platné od 1. 9. 2016, 

Organizačního zabezpečení OORM OSH PJ hry Plamen pro rok 2019-2020 a 

ustanovení uvedených v tomto OZ, 

- na zahájení a závěrečné vyhodnocení nastoupí družstvo v jednotném ustrojení, 

- na veškeré disciplíny budou kolektivy nastupovat včas dle pokynů pořadatele a budou 

dodržovat dobu přípravy pokusu, 

- nářadí používané při plnění disciplíny musí odpovídat technickým požadavkům 

Směrnice hry Plamen (prezentace ke kontrole materiálu na stránkách www.dh.cz). 

Kontrola nářadí bude prováděna namátkově na pokyn rozhodčího disciplíny, 

- rozlišovací čísla pro disciplíny CTIF a píšťalku bude mít každý kolektiv vlastní, 

- v případě nepříznivého počasí rozhodne štáb soutěže o snížení počtu pokusů, 

- při podání protestu rozhodčímu disciplíny bude složena finanční částka (kauce) ve 

výši 300,- Kč, při podání odvolání hlavnímu rozhodčímu bude složena kauce ve výši 

500,- Kč, při podání odvolání odvolací komisi bude složena kauce ve výši 1000,- Kč. 

V případě uznání protestu nebo odvolání se vrací celá částka, v případě zamítnutí 

protestu nebo odvolání se celá částka stává příjmem pořadatele. Plátci kauce bude 

vystaven příjmový doklad. 

 

Stravování:  zajištěno, hrazeno OSH PJ 

 

Zdravotní služba: zajištěna OORM OSH PJ 

 

Upozornění:  kolektiv, který neuposlechne pokynů pořadatele nebo jehož vystupování 

bude nesportovní či neslušné, bude vyloučen ze soutěže. Toto upozornění je platné i pro 

vedoucí kolektivů MH, doprovod kolektivů MH (např. rodiče,…) a rozhodčí. 

 

       Ivana Zuberová          Josef Černý 

Vedoucí OORM OSH PJ      starosta OSH PJ 

 

http://www.dh.cz/

