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Termín konání:     sobota 5. 6. 2021 
 
Místo konání:    sportovní areál při SPŠCH v Pardubicích    

                Poděbradská 94, Pardubice II 

 sportovní areál ZŠ Pardubice- Polabiny I 
 Družstevní 305, Pardubice II - Polabiny 

 

Předpokládaná účast: 
Družstva: 
12 kolektivů mladých hasičů (3 družstva z každého okresu) deset soutěžících + vedoucí + řidič 

 

U prezence předloží každý kolektiv: 
platné členské průkazy s aktuální fotografií, druhý doklad s fotografií (občanský průkaz či pas, studentský průkaz 
nebo průkaz na autobus, vlak) a aktuální tištěnou přihlášku. 
https://prihlasky.dh.cz/ 
Vedoucí uvedený na přihlášce má všechna práva a také povinnosti dle směrnice Plamen.  
              

Časový harmonogram: 
Organizátor si vyhrazuje právo úpravy programu podle situace a účasti soutěžních kolektivů, z časových důvodů je 
nutný souběh více disciplín. 
 
Sobota 5. 6. 2021 
08:30   Příjezd a prezence družstev a rozhodčích 
08:30-08:45 Porada vedoucích  
08:30-09:00  Porada rozhodčích  

Seznámení a trénink s jednotnými stroji Rosenbauer- FOX 
                             družstvo - 10 minut (pouze přívodní vedení) 
  Požární útok 

Štafeta požárních dvojic 
Štafeta  4x60m 

  
 
 

Štáb soutěže: 
Náčelník štábu:               SY Bureš Jiří    
Velitel soutěže:               CR Jaroslav Starý 
Hlavní rozhodčí:              PA Markéta Oprchalská 
Velitel technické čety:   PA Ivo Oprchalský 
Tajemník soutěže:          CR Hana Stará 
Prezence:                         CR Hana Stará, Naďa Sudová 
Sčítací komise:                PA Zdena Dušková, CR Jan Doktor 
 

Rozhodčí disciplín: 
Štafeta 4 x 60 m:             SY Michal Hotař  
Štafeta pož. dvojic:   UO Rudolf Rajnet  
Požární útok:                    CR Jiří Pochobradský  
 

Startovní pořadí:  
1 – UO1  2 – PA1      3 – UO2    4 – SY1         
5 – SY2   6 – PA3                         7 – CR3    8 – SY3  
9 – CR1           10 – CR2                       11 – PA2            12 – UO3  



 
Provedení disciplín: 
Všechny disciplíny budou prováděny dle směrnic hry PLAMEN, které jsou v platnosti od 1. září 2016. Štafeta 4x60m 

bude prováděna na tartanovém povrchu, štafeta požárních dvojic na asfaltovém povrchu a požární útok Plamen bude 

prováděn na travnatém povrchu nebo tartanu. 

 

Dezinfekce: 
Bude k dispozici v areálu v dostatečném množství po celou dobu soutěže. 
 

Nářadí dodané pořadatelem:  
Překážky na běžecké disciplíny, jednotné stroje FOX s přetlakovým ventilem, proudnice na požární útok. Ostatní 

nářadí vlastní. 
 

Výstroj soutěžících, štábu a rozhodčích: 
Soutěžící - stejnokroj mladých hasičů nebo sportovní oblečení, které kryje lýtka a lokty + obuv plná, nepřipouští se 
sandály, kopačky. 
Ústroj vedoucích je vycházkový stejnokroj s doplňky nebo stejnokroj pracovní dle stejnokrojového předpisu SH ČMS.  
Rozhodčí - polokošile pro rozhodčí červené barvy, štáb - polokošile modré barvy a vycházkový stejnokroj dle 
stejnokrojového předpisu SH ČMS. 
 

Kauce a protesty: 
Kauce k protestu do rukou rozhodčího disciplíny je 500 Kč 
Kauce k protestu do rukou hlavního rozhodčího je 1000 Kč 
Kauce k protestu do rukou odvolací komise je 1500 Kč. 
V případě uznaného protestu se kauce vrací, v opačném případě je příjmem KSH Pardubice. 

 
 
Doprava:  
Pro soutěžní kolektivy včetně vedoucích doprava vlastní.  

 
Ubytování:  
Rozhodčí, technická četa a štáb soutěže – internát SOU plynárenské, Pardubice (vedle SPŠCH) a tělocvična 
SPŠCH (nutno vzít s sebou karimatku a spacák). 
            
Vedoucí jednotlivých OORM nahlásí do 31. 5. 2021 požadavky na ubytování rozhodčích a  štábu na KSH Pardubice. 
 

Stravování pro postupující družstva: 
Oběd zajistí jídelna SPŠCH Pardubice, každé družstvo obdrží u prezence balení vody. 

 
Zdravotní služba:  
SDH Břehy 
Za zdravotní stav soutěžících je zodpovědný vedoucí kolektivu.  
Budou-li to epidemiologická opatření vyžadovat, bude případné potvrzení o negativním antigenním testu 
kontrolováno při prezenci. 
 

Časomíra: 
Štafeta 4x60 m elektronická časomíra (Pištora Martin) 
Štafeta dvojic          elektronická časomíra (OSH Chrudim) 
PÚ                             elektronické nástřikové terče (časomíra KSH) 

 
 



                                     PŘIHLÁŠKA 
 
                 Do krajského kola hry PLAMEN konaného 5. 6. 2021 na SPŠCH v Pardubicích 
 
 

SDH:…………………………………………….. 
 
OKRES:……………………………………….... 
 
 
Jmenný seznam členů družstva 

Jméno a příjmení Číslo průkazu Bydliště 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

Vedoucí družstva: 
 
Jméno:……………………………………………………………… 
 
 

Řidič: 
 
Jméno:………………………………………………………………. 
 
 

Potvrzení OSH: 
 

Potvrzujeme, že všichni účastníci jsou řádně registrovaní na OSH a mají zaplaceny členské 
příspěvky na rok 2021. 
 
 
                                        
                                                           
        ……………………………………………… 
                         Razítko a podpis 


