
 

                                                                                                                                            
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Okresní sdružení hasičů Karviná 

se sídlem: Karviná Fryštát, Ostravská 883/8, 733 01, tel. 734 537 792 

 

Organizační zabezpečení 
okresní soutěže hry Plamen v kategorii MH, 

okresu Karviná v roce 2019 ve spolupráci z HZS MSK ÚO Karviná 

 

Pořadatelem je OSH ČMS Karviná ve spolupráci s OORM a HZS MSK Karviná. 

 

Místo konání:  sportovní areál ul. Frýdecká, Český Těšín     

Datum konání:  sobota 25. května 2019 

Kategorie:   mladší a starší žáci 

Časový harmonogram:  7:30  Příjezd rozhodčích, ústroj PS I, popř. PS II. 

    7:00 - 8:15 Příjezd a prezence soutěžících dle čas. rozpisu 

      podle okrsků (7:00-7:15 Č. Těšín, 7:15-7:30 

      Havířov, 7:30-7:45 Karviná, 7:45-8.00 Orlová, 
      8:00-8:15 Bohumín). Družstvům, která se nedostaví na 

      prezenci ve stanovený čas nebude umožněn start!  

8:30 - 14:30 Nástup kolektivů a plnění disciplín v daném pořadí (PÚ 

CTIF/štafeta CTIF, štafeta 4x60 m/PÚ). 

    14:30  Nástup a vyhodnocení soutěže bude následovat  

      po ukončení poslední disciplíny soutěže.  

   

Štáb řízení soutěže: 

 

 náčelník štábu    Tomáš STEFAN 

 

 velitel soutěže     Marcel DAL 

 

 hlavní rozhodčí   Jana URBANCOVÁ 

 

 velitel technické čety   Michal BEŇO 

 

 technická četa    okrsek ORLOVÁ 

 

 vedoucí sčít. komise   Tomáš PINDUR, Petr DURČÁK 

         

 prezence     Lucie BEDNÁŘOVÁ, Lenka HADYNOVÁ 

 

Pavlína MUSILOVÁ 

 

 zdravotník    Luděk RECHBERG, ČČK Bohumín 

 

 hlasatel    Zbyněk KRŮL 

 



 

Okresní kolo je organizováno dle pravidel Směrnice hry Plamen platných od 1. 9. 2016 

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 plastové, popřípadě průkazy 

dočasné (laminované). Při nepředložení platných průkazů nebude soutěžícím umožněn start! 

Papírové průkazy již nebudou akceptovány. 

 Prohlášení o bezinfekčnosti (stačí jednotné za celý kolektiv) 

 KopiI průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny 

 Kroniku soutěžního družstva 

 Řádně vyplněnou a potvrzenou přihlášku družstva na okresní kolo cs. hry Plamen!!! 

 U všech kategorií upozorňujeme družstva na dodržování limitů věkových kategorií viz. 

https://mladez.dh.cz/images/Dokumenty/mladez/dorost/smernice-2007/vekove-hranice-

2018.pdf a předložení dokladu totožnosti u žáků starších 15 let (OBČANSKÝ 

PRŮKAZ/PAS). 
  

Disciplíny: 
 útok CTIF  (rozhodčí disciplíny –  Michal MLYNKEC)  

 štafeta 4x60 Plamen (rozhodčí disciplíny – Lenka PINKAVOVÁ) 

 štafeta CTIF  (rozhodčí disciplíny – Jana GRYGERKOVÁ) 

 požární útok Plamen (rozhodčí disciplíny – Roman RAŠ)   

 

Nářadí a překážky, včetně praporků, stopek a dokumentace zajistí pořadatel. 

Technická četa zajistí radiostanice – 5 kusů. 

Nářadí pro PÚ CTIF dodá pořadatel – možnost použít vlastní hadice s nosiči. 

Nářadí štafeta CTIF dodá pořadatel – možnost použít vlastní hadice, proudnici a rozdělovač. 

Štafeta 4x60 m - vlastní hadice, štafetovou proudnici a rozdělovač. 

Požární útok Plamen - materiál vlastní, přetlakový ventil dodá pořadatel. Na disciplínu PÚ nelze 

použít z důvodu umělého povrchu na hřišti tretry. 

 

Měření: elektronické měření časů, v disciplíně PÚ CTIF ruční (stopky). Jako třetí stopky bude 

použit hříbek na zastavení časomíry. 

V průběhu soutěže bude probíhat namátková kontrola nářadí. U disciplíny PÚ před zahájením 

procesu přípravy. Popřípadě po ukončení pokusu.  

 

Organizační: 
Vzhledem k tomu, že pro zabezpečení stravy soutěžících, organizačních pracovníků a rozhodčích je 

nutné znát jejich počet, žádáme Vás, abyste potvrdili účast svých družstev u paní Hadynové 

prostřednictvím emailu osh.karvina@cmail.cz, v kopii pak na email janca.urbancova@seznam.cz a 

to nejpozději do 13. května 2019 24:00 hodin. Poté bude přihlašování na soutěž ukončeno. SDH, 

která přihlásí své kolektivy na soutěž, a bez včasné a řádné omluvy se nedostaví, jsou povinna 

uhradit náklady na stravu. Strava se bude vydávat v průběhu soutěže. Upozorňujeme, že úřední 

hodiny OSH ČMS jsou pouze v úterý. Soutěž proběhne bez ohledu na počasí. Do KK, které se koná 

7. - 9. 6. 2019 v Ostravě, postupují první dvě vítězná družstva z kategorie starších žáků. Přihlášku 

obdrží vedoucí postupujících družstev při nástupu a následném vyhlášení výsledků. 

Případné dotazy: Jana URBANCOVÁ  +420 702 915 087 

 

Jana URBANCOVÁ  v.r.                                                                         Tomáš STEFAN v.r. 

vedoucí OORM                                                                                        starosta 

OSH ČMS KARVINÁ                        OSH ČMS KARVINÁ 
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