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Organizační zabezpečení 
soutěže hry Plamen 

Ročník 2020 – 2021 

Podzimní část: ZPV, štafeta požárních dvojic 

 
 

Termín soutěže: 10. října 2020 

 

Místo soutěže: Dnešice 

 

Pořadatel soutěže: OSH PJ, SDH Dnešice 

 

 
Za finanční podpory: 
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Program soutěže:    

Do 7: 30 hod   dojezd rozhodčích, následně porada, rozmístění po trase 

8: 30   start štafety požárních dvojic 

9: 00      zahájení soutěže ZPV – start 1. hlídky kategorie STARŠÍ   

                                    Start 1. hlídky kategorie MLADŠÍ dle rozlosování  

Dojezd hlídky je 30 minut před startem štafety požárních  dvojic - kontrola členských průkazů 

a prezence.  

Startovní listina pořadí hlídek bude vyvěšena na stránkách OSH PJ - http://www.oshpj.cz  

Při nedodržení časového rozpisu, hlídce nebude umožněn start závodu a bude hodnocena 

neplatným pokusem. 

 

Podmínky účasti: 

Podmínkou účasti je platný Registrační list kolektivu MH, členské průkazy s fotografií nebo 

dočasný průkaz s fotografií. 

Kontrola členských průkazů bude provedena podle Registračních listů kolektivu MH před 

startem závodu za přítomnosti vedoucího kolektivu a všech závodníků, kteří budou plnit dané 

disciplíny. 

Z každého zúčastněného SDH se soutěže zúčastní nejméně dvě osoby, které budou 

zařazeny jako rozhodčí, popřípadě pomocní rozhodčí. Pro splnění této podmínky není 

nutná kvalifikace rozhodčího mládeže. 

 

Přihlášení do soutěže: 

Počty hlídek nahlásí vedoucí na OSH PJ (mobil: 724 338 075, e-mail: osh.plzenjih@volny.cz) 

do 17. září 2020 nebo osobně na poradě vedoucích kolektivů ve Střížovicích. 
Losování pořadí kolektivů proběhne na poradě vedoucích kolektivů 19. září 2020 ve 

Střížovicích.  

 

Pravidla soutěže:   

Soutěž hry Plamen proběhne dle Směrnice hry Plamen plané od 1. 9. 2016, Organizačního 

zabezpečení OORM OSH PJ hry Plamen pro rok 2020-2021 a tohoto OZ.  

Obuv soutěžícího musí být celistvá.  

 

Protesty: 

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. 

  

Hodnocení soutěže: 

Při shodném výsledném čase rozhoduje nižší počet trestných bodů.  

  

Rozhodčí soutěže: Seznam bude vyvěšen před zahájením soutěže.  
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Stravování:  

Bude zajištěno a hrazeno OSH PJ. 

 

Výsledky: 

Výsledky budou zveřejněny na stránkách OSH PJ - http://www.oshpj.cz. O zveřejnění budou 

vedoucí informováni e-mailem. Protest proti výsledkům lze podat emailem na OSH PJ 

(osh.plzenjih@volny.cz) do 24 hodin od zveřejnění výsledků.  

   

Kolektiv, který neuposlechne pokynů pořadatele nebo jehož vystupování bude 

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

vedoucí a doprovod kolektivů MH.  

  

 

 

 

 

OORM a VV OSH PJ přejí všem soutěžícím kolektivům hodně zdaru při plnění 

disciplín podzimního kola hry Plamen. 

 

 

 

Ivana Zuberová v.r.       Josef Černý v.r. 

vedoucí OORM OSH PJ      starosta OSH PJ 

 

mailto:oshpj@volny.cz

