
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
okres Karviná 

 
 

 

 
 
 

 
Organizační zabezpečení okresního kola cs.hry P L A M E N 

na rok 2013 
 
okresní kolo cs. hry PLAMEN pořádá Sdružení hasičů ČMS okresu Karviná a jeho odborná 
rada. 
 
Místo konání:   sportovní areál ul.Frýdecká, Český Těšín 
 
     
Datum konání:  sobota 25. května 2013 (mladší, starší žáci) 
 
Kategorie:   mladší a starší žáci 
 
Časový harmonogram:  7:30-8:00 příjezd a prezence soutěžících 
     8:00-12:30 nástup kolektivů a zahájení plnění disciplín 
    13:00  nástup a vyhodnocení soutěže  
   
 
Štáb řízení soutěže: 
 

 náčelník štábu    Petr DURČÁK 
 

 velitel soutěže     Tomáš URBANCZYK 
 

 hlavní rozhodčí   Michal SUD 
 

 velitel technické čety   Emanuel DOŠLÍK 
         

 prezence     Alena KARBANOVÁ 
 

 
 
 
 



Okresní kolo je organizováno dle Směrnice pro celoroční činnost kolektivů MH vydaných 
v září 2004. 
 
Doprava:  
na vlastní náklady družstev, ve spolupráci s příslušným SDH 
 
Jednotlivá SDH vyšlou kolektivy v počtu 10-ti členů, plus vedoucí kolektivu a řidič vozidla 
 
Při prezenci vedoucí kolektivu odevzdají: 

� Členské průkazy SH ČMS všech členů soutěžního družstva opatřené fotografiemi 
(fotografie musí být přilepena a přerazítkované razítkem OSH !) 

- při nepředložení průkazu nebude soutěžícím umožněn start !!! 
� Prohlášení  o bezinfekčnosti (stačí jednotné za celý kolektiv) 
� Kopii průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny 
� Kroniku soutěžního družstva 
 
 

Případné dotazy :  
  
Petr Durčák +420 731 613 713 
  
 
Disciplíny: 

� útok CTIF  (rozhodčí disciplíny – Michal MLYNKEC)  
� štafeta CTIF  (rozhodčí disciplíny – Jana URBANCOVÁ)  
� štafeta 4x60 Plamen (rozhodčí disciplíny – Pavel KOLÁČEK)   
� požární útok Plamen (rozhodčí disciplíny – Jaroslav SMELÍK)   

 
Nářadí a překážky, včetně praporků, stopek a dokumentace zajistí pořadatel. 
Veškeré nářadí pro disciplíny CTIF, včetně hadic, proudnice (štafety) a džberových stříkaček 
bude použito jednotné - dodá pořadatel. 
Pro štafetu 4x60 m mohou družstva použít vlastní hadice, štafetový kolík a rozdělovač. 
Pro požární útok Plamen dodá jednotné proudnice a přetlakový ventil pořadatel.  
 
 
Organizační: 
Vzhledem k tomu, že pro zabezpečení stravy soutěžících, organizačních pracovníků a 
rozhodčích je nutné znát jejich počet, žádáme Vás, abyste potvrdili svou účast na  
tel.čísle +420 734 537 792 u paní Karbanové nejpozději  17. května 2013 ! SDH, která 
přihlásí své kolektivy na soutěž a ty se pak nedostaví, jsou povinna uhradit náklady na stravu. 
Upozorňujeme, že úřední hodiny OSH ČMS jsou pouze ve středu. 
 
 
 
 

 Petr  D U R Č Á K v.r.                                                                         Václav H E L I S v.r. 
       vedoucí OORM                                                                                            starosta   
   OSH ČMS KARVINÁ                        OSH ČMS KARVINÁ 


