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ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ 

II. kola  hry PLAMEN okresu Rakovník 

 

Vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. 

Organizátorem je OSH  a OORM Rakovník, SDH Panoší Újezd. 

 

Místo:    sportovní areál při III. ZŠ v Rakovníku 

 

Datum:  24. – 25. května 2019 
 

Přihláška k soutěži: Vedoucí ji vyplní elektronicky na https://prihlasky.dh.cz/ nejpozději do 

17. 5. 2019! 

 

Pozdě odevzdaná přihláška může vést k nepřipuštění kolektivu do soutěže!!! 

 

Prezence: 24. 5. 2019 od 13.00 hod. do 14.00 hod  - mladší a starší zvlášť 

K prezenci se dostaví družstvo s vedoucím, ke kontrole předloží členské průkazy a odevzdají 

kroniku k vyhodnocení celoroční činnosti kolektivu. 

Bez platných a řádně potvrzených průkazek nebude kolektiv připuštěn k soutěži! 

 

Účast: 10 dětí, vedoucí a  řidič 

 

Začátek soutěže: 15.00 hod 

         
Materiál: vlastní, překážky a proudnice dodá pořadatel 

 
Ubytování: ve vlastních stanech v areálu (vezměte si baterky).  

 

Parkování: Na parkovišti nad hřištěm. Neparkujme na parkovištích u sídliště. Pozor, ulice 

vedoucí kolem hřiště je jednosměrná!!! 

 

Sociální zařízení: WC a sprchy v kabinách 

 

Strava: občerstvovací stánek na místě 

Pátek - strava vlastní, zájemci o páteční oběd v jídelně III. ZŠ se domluví s Janou 

Strouhalovou, která k obědům rozešle informace. strouhalova.ja@seznam.cz 

 

https://prihlasky.dh.cz/
mailto:strouhalova.ja@seznam.cz


Soutěžní kategorie: dle směrnice hry Plamen 

  

Soutěžní disciplíny:  

Pátek - štafeta  400 m  CTIF, štafeta dvojic                 

Sobota - štafeta  4  x  60 m, požární útok s překážkami  CTIF, požární  útok 

               

ZPV se uskutečnil v rámci I. kola hry Plamen  a jeho výsledky budou započítány 

do celkového vyhodnocení. 

 

Soutěží se podle směrnice hry Plamen platné od  1. 9. 2016. 

 

Tréninky budou povoleny 15 min. před začátkem disciplíny  – 

 soutěžící nastupují na tréninky ve sportovním oděvu dle směrnice a s přilbami.                                                        

 

 

Celkové vyhodnocení: v sobotu po skončení všech disciplín 

 

Upozornění vedoucím:   
Na organizaci soutěže by se měli podílet všechny sbory s aktivním kolektivem mladých hasičů – proto 

bude povinné, aby každý sbor vysílající družstvo na soutěž „dodal“ minimálně dva lidi, kteří budou 

zařazeni buď do kolektivu rozhodčích nebo do technické čety!!!  

 

Budou respektovat upozornění rozhodčích a štábu hry a odpovídají za kázeň soutěžících 

během celé soutěže. Za nekázeň a hrubé porušení směrnice hry Plamen, může být 

družstvo vyloučeno ze soutěže!!!  Dále je vedoucí povinen mít u sebe průkazky zdravotní 

pojišťovny dětí. 

 

Informace pro vedoucí, rozhodčí a doprovod: 

Požívání alkoholických nápojů, v průběhu soutěžních disciplín, bude posuzováno jako 

hrubé porušení směrnice! Kouření pouze na vyhraženém místě!!! 

 

Štáb soutěže  

Náčelník štábu: Marcela Holá  

 

Velitel soutěže:  Jan Knor st. 

Hlavní rozhodčí: Vlastimil Schuh 

Sčítací a vyhodnocovací skupina: Jaroslava Čečrdlová 

Všechny disciplíny (bez PÚ CTIF) budou měřeny elektrickou časomírou! 


