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Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska -  

  KSH ČMS Jihočeského kraje 

  OSH ČMS Jindřichův Hradec 

  ve spolupráci HZS JčK ÚO Jindřichův Hradec  

 

                                       

Termín konání:   17. 6. 2017 

 

Místo konání:      sportovní stadion Nová Včelnice 

 
 

 

 

 

 

 
 



Účast: 

Vítězná družstva mladých hasičů z okresních kol (desetičlenná družstva + 1 vedoucí a 1 řidič). 
5 rozhodčích z každého okresu (jedno vozidlo – kopie velkého technického průkazu s sebou) 

Štáb soutěže, technická četa a časomíra, starostové OSH a hosté 

 

 

Přihlášky: 
V počítači vyplněnou přihlášku č. 1, zaslat na email: oshjh@seznam.cz nejpozději do 2. 6. 2017 

do 18:00. Přijetí přihlášky bude potvrzeno. Na přihlášce je nutno vyznačit kontaktní telefon.  
Přijetí přihlášky bude potvrzeno emailem. Případné dotazy na tel. čísle: 724 074 396. Originál 

přihlášky č. 1 (rozumí se originál podpisy modrou propisovací tužkou + originál otisk razítka) 
potvrzenou příslušným OSH odevzdá vedoucí při prezenci. Případné změny nahlásí při prezenci a 

červeně na přihlášce zvýrazní. 

 

 

Ústroj: 
Kolektivy dle Směrnice hry Plamen vydané 1. 9. 2016. 

Rozhodčí, štáb a vedoucí kolektivů vycházkový stejnokroj nebo PS II. 

Každý rozhodčí vlastní stopky. 

 

 

Doprava družstev: 
Na vlastní náklady ve spolupráci s příslušným OSH ČMS (jedno auto proplaceno na základě 

dokladu, viz výše uvedeno  - cestovní náhrady).  
 

 

Prezence: 
Po příjezdu do Nové Včelnice si družstvo přebere pořadatelem určená osoba. Ta bude mít družstvo  

po dobu konání soutěže na starosti. Provede s ním prezenci a ukáže mu vše co je potřebné pro 

hladký průběh soutěže. Bude mít aktuální informace o průběhu disciplín. Vedoucí družstva předloží 

členské průkazy SH ČMS všech závodníků s aktuální fotografií, u členů družstva starších 15 ti let 

vedoucí předloží jejich platný občanský průkaz nebo cestovní pas, u ostatních průkaz zdravotní 

pojišťovny, kterým bude možno ztotožnit závodníka. Při prezenci budou předkládány kroniky a 

charakteristika kolektivu, která bude použita při představování moderátorem na stadionu. Prezence 

rozhodčích proběhne na stadionu v určených prostorách. 

 

 

Štáb soutěže: 
Náčelník štábu:  Josef Mihal 

Velitel soutěže:  Vladimír Bubeníček 

Hlavní rozhodčí:             Jiří Valenta 

Hospodář:   Hana Trachtová 

Prezence rozhodčích:  Marcela Hamerníková, Jana Kurovská 

Prezence závodníci:  Ing. Olga Kršková, Pavlína Jirků, Laciná Dana, Hrubcová Dana     

Vedoucí technické čety:         Mgr. Jiří Řimnáč 

Sčítací komise, zápis PC OSH Písek 

Moderátor:                             Petr Lukačovič 

Časomíra:                               HZS Jčk ÚO Český Krumlov, SDH Strmilov  

 

   

 

 

 

 



 

Časový harmonogram:                                     Může být v průběhu soutěže dle potřeby upraven   

do 07:30 hod Příjezd soutěžních družstev a rozhodčích, prezence  

07:30 – 07:50 hod Porada rozhodčích a vedoucích družstev 

08:30 hod  Start ZPV - braňák 

09:45 – 10:15 hod Nástup 

10:15 – 11:15 hod Požární útok s překážkami CTIF 

11:15 – 12:00 hod Štafeta požárních dvojic 

11:30 – 13:30 hod Oběd 

13:00 – 14:00 hod Štafeta 400 m s překážkami CTIF 

13:45 – 14:40 hod Trénink PÚ (prostor pro případné zájemce), sací vedení a odzkoušení hadice      

                                    B na přetlakové ventily (po 15 minutách v pořadí 1,2,3,4,5,6,7) 

14:30 – 15:30 hod Štafeta 4x60 m 

15:30 – 16:30 hod Požární útok  

16:45 hod  Předpokládaný nástup soutěžních družstev - vyhodnocení 

 

 

Stravování: 
Oběd zajištěn v „hotelu Jelen“. 

 

Zdravotní služba: 
Bude zajištěna pořadatelem.  

 

Průběh disciplín: 

Dle Směrnice platné od 1. 9. 2016 a všech dodatků a dle ustanovení uvedených v tomto OZ. 

 

Disciplína Závod požárnické všestrannosti: 

Trať bude postavena v terénu v okolí stadionu. Pořadí pokusu startovní čísla 1 až 7. Dvě pětičlenné 

hlídky. Střelba na špalíky. 

 

Disciplína Štafeta 4 x 60m: 
Běží se na ovále ve dvou dráhách – RD si nechá nastoupit vždy CELÉ družstvo. Pořadí družstev: 

1+2, 3+4, 5+6,7+1, 2+3, 4+5, 6+7 Povrch dráhy tartan. Je potřeba, aby družstva měla dvě sady 

hadic. 

 

Disciplína Štafeta požárních dvojic: 
Dráha bude postavena na travnatém povrchu ve dvou dráhách. Je možné použít vlastní přechod B/C  

na hydrantový nástavec. Pořadí pokusu startovní čísla 1 až 7. 

 

Disciplína Požární útok s překážkami CTIF: 
Na hřišti povrch - tráva, budou postaveny dvě dráhy. Způsob provedení: na dráze č. 1 nastoupí 

družstvo na přípravu, když bude připraveno k provedení pokusu, pomocník si na přípravu odvede 

družstvo č. 2 na dráhu č. 2. Družstvo č. 1 provede pokus, zhodnotí se a rozhodčí přejdou na dráhu  

č. 2. Na dráhu č. 1 si pomocník vezme družstvo č. 3, které se začne připravovat. Pořadí pokusu – 

startovní čísla 1 až 7 první pokusy, pak 1 až 7 druhé pokusy s výměnou drah. 

Rozlišovací čísla na Požární útok CTIF si všichni přivezou vlastní! 

 

Disciplína Štafeta 400m s překážkami CTIF: 
Bude probíhat na ovále ve dvou drahách. Pořadí družstev: 1+2, 3+4, 5+6,7+1, 2+3, 4+5, 6+7. 

Hadice C52 15m s nosičem vlastní. 

 

Disciplína Požární útok: 
Bude probíhat na dvou základnách. Základny - tartan a dráhy - tráva. Terče nástřikové. Pořadí 

pokusu – startovní čísla 1 až 7 první pokusy střídavě na základně 1 a 2, pak 1 až 7 druhé pokusy 

opět střídavě, na druhé základně než probíhal první pokus. 



 

Pravidla soutěže, materiál a vybavení: 
Soutěž proběhne dle platné Směrnice hry Plamen, vydané v roce 2016, včetně platných výkladů  

a Dodatků, a dle ustanovení uvedených v tomto OZ.  

Všechna družstva si přivezou vlastní materiál na provedení disciplín s výjimkou materiálu, který 

poskytne pořadatel. 

Při provádění disciplín bude akceptován pouze materiál bez zjevných nepovolených úprav, 

odpovídající výše uvedené Směrnici. Pořadatel si vyhrazuje právo kontrolovat parametry použitého 

nářadí. Všechny disciplíny, včetně tréninků (s výjimkou ZPV) budou prováděny v ochranné přílbě 

schváleného typu. 

U disciplíny Požární útok se při poruše stroje a jeho následné výměně nebudou předchozí pokusy 

opakovat. Družstvo, které je připraveno k provedení disciplíny na základně, musí mít přilby! 

Na jednotlivých disciplínách bude podáváno hlášení rozhodčímu disciplíny. Z důvodu možného 

poškození stroje, nesmí být klíče na spojky zasunuty do opláštění stroje. Použití PMS FOX III dle 

návodu výrobce. Jednotné stroje dodá OSH České Budějovice, OSH Tábor a záložní stroj OSH 

Strakonice. Obsluhu stroje jak pro trénink, tak pro provedení požárních útoků zajistí OSH 

Jindřichův Hradec, OSH České Budějovice, OSH Tábor a OSH Strakonice. 

 

-  Při podání protestu nebo odvolání bude složena finanční částka (kauce) v hotovosti ve výši:  

500,- Kč při podání protestu rozhodčímu disciplíny nebo hlavnímu rozhodčímu 

500,- Kč při odvolání k hlavnímu rozhodčímu 

500,- Kč při odvolání k odvolací komisi (prostřednictvím hlavního rozhodčího) 

Případné protesty musí být podány na formuláři dle Směrnic. Podaný protest jiným způsobem 

nebude uznán. Formulář k podání protestu bude k dispozici u prezence soutěže. V případě neuznání 

protestu bude na kauci vydán doklad a kauce bude využita ve prospěch mládeže OSH  ČMS 

Jindřichův Hradec. 

 

Pořadatel zajistí: 
Jednotnou požární stříkačku typu Rosenbauer FOX III, proudnice, přetlakový ventil s obtokovou 

hadicí a kolenem pro požární útok, PHP na štafetu 4 x 60m a štafetu CTIF, jednotné proudnice na 

PÚ CTIF, startovní bloky. Jednotné stroje dodá OSH České Budějovice, OSH Tábor a OSH 

Strakonice. Obsluhu stroje jak pro trénink, tak pro provedení požárních útoků zajistí OSH České 

Budějovice, OSH Tábor a OSH Strakonice. 

 

Další ustanovení: 
Vedoucí družstva bude po celou dobu soutěže viditelně označen reflexní vestou a visačkou.                        

Každé soutěžní družstvo bude mít k dispozici asistenta. Na poradu vedoucích před zahájením se 

dostaví pouze vedoucí družstva označený tímto způsobem, nelze připustit další členy doprovodu. 

Chodit s družstvem a jednat za družstvo smí pouze vedoucí družstva, který bude řádně označen. 

V prostoru plochy stadionu platí zákaz kouření a používání alkoholických nápojů. Pořadatel neručí 

za škody způsobené na vnesených věcech a materiálu, pokud nevyčlení místo na jejich odložení.  

Žádáme všechny účastníky, aby se řídili pokyny uvedenými v tomto organizačním zabezpečení. 

 

 

Rozlosované pořadí družstev: 

1.     Tábor 

2.     Strakonice 

3.     Písek 

4.     Český Krumlov 

5.     České Budějovice 

6.     Prachatice 

7.     Jindřichův Hradec 

 

 

 



 

Rozhodčí disciplín: 
Závod požárnické všestrannosti        JH 1 + CK 1                   

Štafeta požárních dvojic                               PT 1 

Štafeta 400 m s překážkami CTIF                       PI 1  

Požární útok s překážkami CTIF                        CB 1     

Štafeta 4x60 m                                                    ST 1   

Požární útok                                                        TA 1   

 

 

Přílohy: 

Mapa příjezdu ke stadionu 

Přihláška 

Rozpis rozhodčích  

  
 

 

 

 

Mgr. Jiří Žižka 

starosta SH ČMS – Krajského sdružení hasičů Jihočeského kraje  
 

 

 

 

 

 
 


