
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
 

Okresní sdružení hasičů Ostrava 
 
 
 

 
 

Organizační zabezpečení podzimních kol ročníku 2017-2018 
pro hru Plamen a soutěže dorostu 

 
 
Termín konání:  sobota, 14. října 2017 
Místo konání:     Plesná, hasičská zbrojnice 
Sraz rozhodčích a ORM: nejpozději v 07,00 hod. 
 
Disciplíny: hra Plamen: Závod požárnické všestrannosti, štafeta požárních dvojic 
         Dorost:  Závod požárnické všestrannosti 
 
Kategorie: Plamen: starší žáci, mladší žáci 
        Dorost: dorostenci, dorostenky, smíšená družstva,  
   Jednotlivci, jednotlivkyně – mladší, střední, starší  
 
Prezentace: 

- starší a mladší žáci: 
- okrsek č. V, I.        07,30 – 08,00 hod. 
- okrsek č. II.                 08,00 – 09,30 hod. 
- okrsek č. IV., III.   09,30 – 10,00 hod. 
- dorost – všichni:  12,30 – 13,00 hod. 
-  

Plamen: 
- start prvního družstva ZPV bude v 08,30 hod.  
-  Pokud někdo propásne start svého družstva, bude startovat jako poslední. 
- v kategorii mladších žáků bude dle úpravy ORM velikost špalíku 7x9 cm. 
- Družstvo tvoří 10 žáků 
- Štafeta požárních dvojic bude probíhat před ZPV. Předpokládaný start bude 

v 8:00hod.  
- Má-li SDH dvě štafety, musí běžet najednou. Poté přejdou hlídky na start ZPV. 

 
Dorost: 

- start prvního družstva bude ve 13, 30 hod. Nejdříve startují všechna družstva, pak 
jednotlivci. 

- Pořadí startu bude stanoveno při prezentaci. 
 

 
 
 
 



Pro všechny kategorie: 
V případě účasti dosud neregistrovaného člena družstva je nutné přinést potřebné údaje 
s písemným souhlasem rodičů  - evidenční list a doplnit jej do registračního listu kolektivu. 
Při presentaci vedoucí družstva předloží od registrovaných členů průkazku, přihlášku a 
v případě věku nad 15 let i občanský průkaz.  
Parkování aut bude u hasičárny v Plesné. 
 
Všechny soutěže proběhnou dle platných směrnic a dodatků, v případě hry Plamen dle 
nových směrnic platných od 1. 9. 2016. 
 
 
Velitel soutěže:    Petr Bajger  
 
Hlavní rozhodčí:   Pavel Hrbáček    
 
Rozhodčí ZPV:   Jindřich Šmerda ml.    
 
Rozhodčí štafety požárních dvojic: Zdeněk Gvužď 
 
Rozhodčí ZPV Dorostu:  Tomáš Zdražila  
 
Sčítací komise, prezentace:  Lucie Svobodová, Stanislava Močigembová, Vítězslav        
 
                                                           Bujok 
 
Zdravotník:                                        Michaela Franková 
 
Prosíme o dodání rozhodčích na okresní kolo, aby závod mohl zdárně proběhnout. Děkujeme 
za Vaši aktivitu. 
 

Přihlášky družstev a jednotlivců do 10. 10. 2017 na email: 
radamladeze@oshov.cz 
 
 
Občerstvení, zdravotní službu a ostatní materiál zajistí OORM ve spolupráci s SDH Plesná.  
 
 
Svačiny pro jednotlivé hlídky zajistí SDH Plesná jen ve formě pitného režimu a oplatku. 
 
Při neomluvené účasti přihlášeného družstva bude uplatněna sankce 300 Kč za náklady 
spojené s organizací soutěže. 
 
Organizační opatření bylo projednáno na Výkonném výboru OSH Ostrava dne 11. 9. 2017.  
 
 
 
 

      Lucie Svobodová 
vedoucí odborné rady mládeže  

   


