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ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ 

 

PLAMÍNEK  

II. kolo soutěže přípravky okresu Rakovník 

 

Organizátorem je OSH  a OORM Rakovník 

 

Místo: Městský stadion Zátiší, Rakovník 

 

Datum:  14. května 2022 

 

Přihláška k soutěži: vedoucí ji vyplní elektronicky zde: https://prihlasky.dh.cz/ 

nejpozději do 10. 5. 2022. 

(V elektronickém přihlašování je třeba dole uvést poslat na e-mail:  

info @hasicirakovnik.cz a do druhého  e-mailu můžete uvést svoji adresu.) 

 

Prezence:  14. 5. 2022 od 8,30 hod. do 9,30 hod   

K prezenci se dostaví celé družstvo s platnými členskými průkazy. 

 

Účast: max. 5 dětí, vedoucí a řidič 

 

Začátek soutěže: 10.00 hod 

                     
Materiál: vlastní (rozdělovač a hadice na štafetu CTIF, 1 hadice v nosiči, proudnice na 

štafetu 3x60),  překážky dodá pořadatel (k dispozici budou „erární“ džberovky)  

PROUDNIČKY D BUDOU PŘEDLOŽENY KE KONTROLE NA STARTU! 

 

Parkování: parkoviště nad stadionem 

 

Sociální zařízení: kabiny 

 

Strava: vlastní 

 

Soutěží se podle Směrnice pro celoroční činnost kolektivů mladých hasičů – děti předškolního 

věku PLAMÍNEK,  III. vydání platné od 1. 1. 2016 (vydané OORM Rakovník) 

 



Soutěžní kategorie: přípravka 

  

Soutěžní disciplíny: uskuteční se ve dvou pokusech  

útok se džberovou stříkačkou, štafeta 3 x 60m, štafeta CTIF, štafeta trojic 

ZPV se uskutečnil v rámci I. kola soutěže v Rudě a jeho výsledky budou započítány 

do celkového vyhodnocení. 

 

Celkové vyhodnocení: po skončení všech disciplín 

 

Pracovní četa: OORM + SDH Kolešovice  

 

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 

jednoho člověka, který bude zařazen buď do kolektivu rozhodčích, nebo technické čety!!! 

 

Vedoucí musí respektovat upozornění rozhodčích a štábu hry a odpovídají za kázeň 

soutěžících během celé soutěže.  

Za nekázeň a hrubé porušení směrnice, 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!  

Vyhrazená kuřácká zóna! 

 

Štáb soutěže  

 

Náčelník štábu: Marcela Holá 

 

Velitel soutěže:  Ladislav Dvořák 

 

Hlavní rozhodčí: Jaroslava Čečrdlová 

 

RD nominováni na místě přítomných rozhodčích. 

 

 

 


