
 

ORGANIZA ČNÍ  ZABEZPEČENÍ  KRAJSKÉHO  KOLA 
 

         
 

                                                                                                                        
                                                                                                                 

hry PLAMEN  
a   

DOROSTU SH ČMS v požárním sportu 
2018 

     
 

Pořadatel:  SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje 

ve spolupráci 

s Okresním sdružením hasičů Karviná, 

Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje 

a městem Český Těšín 

 
 

Termín konání:   8. – 10. června 2018 
 

Místo konání:  Sportovní areál FRÝDECKÁ, Český Těšín 
 
 
 
 Účast: 
  -  12 desetičlenných družstev mladých hasičů z Moravskoslezského kraje, 1 vedoucí a 1 řidič na družstvo 
  -   6 osmičlenných družstev dorostenců + 1 vedoucí a řidič  
  -   6 osmičlenných družstev dorostenek + 1 vedoucí a řidič 
  -   jednotlivci chlapci : 1x mladší, 1x střední, 1x starší z OSH (jednotlivec + trenér) 
  -   jednotlivkyně dívky : 1x mladší, 1x střední, 1x starší z OSH (jednotlivkyně + trenér) 
  -   42 rozhodčích 
  -   10 členů štábu 
  -   15 členů technické čety 
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Časový harmonogram: 
 
Pátek  8. června 2018:  
 
Příjezd všech rozhodčích a žákovských družstev bude do areálu HZ SDH Stanislavice (Dvorská 20,   
Stanislavice, Český Těšín) mapka viz. příloha 1      
       

do 15.30  hod.              příjezd rozhodčích (v uniformě nebo v pracovním stejnokroji) 
 
od 16.00 – 17.00          prezence starších žáků v  (u prezence bude přihlédnuto k startovní pozici 

hlídek na ZPV)  
  
 17.00        začátek ZPV 
 
Po ukončení  ZPV mají družstva možnost tréninku požárního útoku s vodou na dodaném jednotném stroji. 
Trénink bude povolen pouze k ovládání stroje a nasátí vody do stroje. Maximální délka tréninku je 15 
minut. Trénink bude v areálu přilehlém startu ZPV. 

 
 

            Upozornění: Kdo se nedostaví k prezenci ve stanoveném termínu bez udání závažného důvodu,  
             nebude v soutěží startovat! 
 
Po skončení ZPV  bude ubytování závodníků,  rozhodčích a večeře pro ubytované. 
 
Ubytování členů družstev PLAMEN bude v tělocvičně ZŠ Pod Zvonek (Pod Zvonek 1835/28, Český 
Těšín) – nutné vlastní spací pytle a karimatky. 
 
Sobota 9. června 2018 
 
Snídaně - výdej stravy bude do 7,00 hod.  
 
Krajské kolo mimo ZPV bude probíhat ve sportovním areálu FRÝDECKÁ (Slovenská 2062, Český Těšín) 
mapka viz. příloha 2.            
 
   7.00 – 7.30 hod. Porada rozhodčích a vedoucích družstev 
   

7.45   SLAVNOSTNÍ   NÁSTUP 
 
Poznámka: družstva budou nastupovat v jednotné sportovní ústrojí, bez přileb . 
 

   
8.30                    Plnění disciplín        - štafeta CTIF (2 pokusy) 

                                                                                  - PÚ CTIF (2 pokusy)   
             - štafeta 4 x 60 m                                                                        
                    - PÚ Plamen s vodou (2 pokusy) 
       - štafeta dvojic 
 
           16.00             Vyhodnocení krajského kola hry PLAMEN 
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Neděle 10. června 2018: 
 
od  6.15 – 7.15 hod.  Prezence družstev a jednotlivců – DOROST (sportovní areál FRÝDECKÁ)        

mapa, viz. příloha 2) 
         Upozornění: Kdo se nedostaví k prezenci ve stanoveném termínu bez udání závažného důvodu,  
         nebude v soutěží startovat!  
 
         7.30 – 8.00        Porada rozhodčích a vedoucích družstev dorostu 
 
         8.00 – 8.30  SLAVNOSTNÍ   NÁSTUP 
 
         8.45                    Plnění disciplín        
                      
         15.00  Vyhodnocení krajského kola DOROSTU   
 
Podmínky soutěže: 
 Ihned po kvalifikaci na krajské kolo (nejpozději do 27. května 2018) zašlete vyplněnou 
elektronickou přihlášku (u vedoucích družstev a řidičů uveďte i úplné adresy bydliště a tel. číslo) na 
adresu: zdrazila.tomas@seznam.cz 
 Soutěž hry Plamen proběhne dle Směrnice hry Plamen (platnost od 1.9.2016) dle výkladu     
směrnice. 
  Soutěž dorostu proběhne dle směrnice pro celoroční činnost dorostu (platnost od 1.9.2007) 

včetně výkladu směrnice + platných dodatků. 
U všech kategorií upozorňujeme vedoucí družstev na dodržování limitu věkové hranice (u dorosteneckých 
družstev na spodní tak horní věkovou hranici), respektování přestupních pravidel a předložení dokladu 
totožnosti dle příslušné směrnice. Vlastní párty stany max.velikost 3x4m můžou družstva umístit v obloucích 
stadionu. Při požárním útoku s vodou, nebudou na trávník povoleny závodníkům tretry !!! 
 
 
 
Materiální zabezpečení:   
 
 PLAMEN:   

• PÚ s vodou – nářadí vlastní, stroj PPS 12 jednotný a přetlakový ventil dodá pořadatel 
• PÚ CTIF – hadice, nosiče hadic, džberové stříkačky + hadičky D25 + proudničky  rozlišovací 
čísla - vlastní, ostatní zajistí pořadatel  

• Štafeta 400 m CTIF – proudnice, rozdělovač, hadice - vlastní, ostatní dodá pořadatel včetně 
hadice na přenos 

• Štafeta požárních dvojic – hadice, proudnice, přechod B/C - vlastní. 
• Štafeta 4 x 60 m – proudnici, hadice, rozdělovač – vlastní  

 
DOROST: 

• PÚ – nářadí vlastní, stroj PPS 12 jednotný a přetlakový ventil dodá pořadatel         
• Štafeta 4 x 100 m – žebřík, hadice, proudnici, rozdělovač - vlastní 
• Běh na 100m s překážkami – hadice, proudnici, rozdělovač - vlastní. 
• Testy – pro ročník 2018 byly otázky zveřejněny na www.dh.cz   
• Při překonávání domečku bude na ploše před ním umístěna podložka chránící povrch tartanu 

(zajistí pořadatel), kterou závodník je povinen použít.V případně vzniklého poškození povrchu 
bude uhrazena tím, kdo škodu způsobil.  Překážky zabezpečí KSH MSK. V průběhu soutěže 
bude prováděna namátková kontrola nářadí! 
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Prezence: 
 
Při prezenci odevzdají vedoucí družstev: 
 
   - Členské průkazy SH ČMS všech členů družstva s fotografií; všichni závodníci, kteří ke dni soutěže 
dovršili věk 15-ti let, předloží platný osobní občanský průkaz, ostatní závodníci cestovní pas. (Pokud 
nebude předložen žádný z výše uvedených dokladů, garantuje správnost a pravdivost údajů v členském 
průkazu příslušná OSH.) 
 
  - Prohlášení rodičů o zdravotní bezinfekčnosti. 
 
  - Kroniku družstva – Plamen nebo Záznamník o činnosti kolektivu - dorost 
 
 
 
      Štáb soutěže:                                         Plamen                                 Dorost 
  

1. náčelník štábu                                             Zdražila Tomáš   (OV)     
2. zástupce náčelníka štábu                                Petr Durčák   (KA)              
3. velitel soutěže    Jana Urbancová (KA)   Marcel Dal   (KA)   
4. hlavní rozhodčí                           Čarvaš Vítězslav  (FM)             
5. rozhodčí disciplín 

       
                                                                          

Plamen:   Požární útok                                                   Nikl Ondřej                (NJ)                                 
Štafeta 4 x 60m                                      Durlák Jan  (OP) 
Štafeta CTIF                                          Bordovský Petr          (NJ) 
Požární útok CTIF                                 Adámek Ivo              (OV) 
Štafeta požárních dvojic                 Hrbáček Pavel            (OV) 
ZPV                     Štemberková Katrin    (KA) 

       Adámek Ivo  (OV) 
  
Dorost: Požární útok                   Smolka Martin (OP)                                    

Štafeta 4 x 100m – dorostenci                       Bordovský Petr (NJ) 
    - dorostenky                       Bordovský Petr (NJ)  

                        Běh 100m s překážkami – dorostenci           Adámek, Hrbáček      (OV) 
 - dorostenky           Durlák, Suffnerová     (OP) 

                        Dvojboj                                                          Petrová Zuzana (FM) 
                        Test PO                                                          Grygerková Jana (KA)    
        Hudec Zdeněk  (BR)  
  

6. vedoucí sčítací komise    Rožnovský Ivan (FM)   
7. prezence       Čerňáková Šárka  (FM)                                  

Svobodová Lucie (OV) 
Bednářová Lucie (KA) 

8. vedoucí technické čety    Urbanczyk Tomáš      (KA)    
9. hlasatel       Adámek Ivo     (OV)  

      Figura Daniel  (KA)   
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   Pořadí nástupu na plnění disciplín:   
 
 
 
Český Těšín 

2018 

 

Plamen 

 

Dorostenci 

 

Dorostenky 

1. BR FM BR 

2. OP KA OP 

3. NJ OV NJ 

4. KA BR FM 

5. OV OP KA 

6. FM NJ OV 

7. BR   

8. OP   

9. NJ   

10. KA   

11. OV   

12. FM   

 
Pořadí jednotlivců a jednotlivkyň bude upřesněno na poradě vedoucích. 
 
 
 
Doprava : na vlastní náklady družstev, ve spolupráci s příslušnými OSH 
 
Zdravotní služba : zajistí pořadatel 
 
   Žádáme všechny účastníky, aby dodržovali veškeré pokyny uvedené v tomto dokumentu. 
Další informace obdrží vedoucí kolektivů při prezenci a na následných poradách. Porušení stanovených 
podmínek a ostatních závazných pokynů může být důvodem k vyloučení ze soutěže. Věříme, že se všichni 
zasadíte o zdárný a důstojný průběh soutěže. Upozorňujeme všechny účastníky, že časový rozvrh plnění 
jednotlivých disciplín je pouze orientační a v průběhu soutěže může být měněn dle aktuální situace. Proto 
sledujte v průběhu soutěže pokyny členů štábu soutěže. 
 
   Srdečně blahopřejeme všem, kteří se svými výkony probojovali do krajského kola, těšíme se na 
shledanou. 
 
 
 
 
                               S pozdravem pořadatelé. 
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Příloha  1  

 
 



Příloha  2 

 
 
 
 



Příloha 3 – ubytování rozhodčích 

 
 
 



Příloha 4 – Souhrná mapa 
 
 

 
 
 


