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Organizační zabezpečení ročníku HRY PLAMEN
2019–2020
Okresní odborná rada mládeže Domažlice vydává toto organizační
zabezpečení pro nový ročník hry Plamen a stanovuje následující podmínky dle
Směrnice hry Plamen.

Termíny soutěží
Podzimní kolo hry
Plamen
Jarní kolo hry
Plamen
část I.
Jarní kolo hry
Plamen
část II.

ZPV

12. 10. 2019

PÚ CTIF + plnění odborností a
specializací

18. 4. 2020

ŠTAFETA CTIF
ŠTAFETA 4x60 M
ŠTAFETA DVOJIC
ŠTAFETA POŽÁRNÍCH DVOJIC
POŽÁRNÍ ÚTOK
BĚH JEDNOTLIVCŮ NA 60 M PŘEKÁŽEK

16. 5. 2020

Kategorie
Mladým hasičům v kategorii mladší nesmí v roce 2020 dovršit 12 let. Mladým
hasičům v kategorii starší nesmí v roce 2020 dovršit 16 let. Kategorie dorostu
se řídí aktuálními platnými směrnicemi a může být zahrnuta v soutěžích
daných OZ.

Přípravka:
Mladší:
Starší:

narození v 2014 a dříve
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 …
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 …

Dorost:

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
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Organizace ročníku
Každý soutěžící bude mít řádně vyplněnou členskou průkazku s fotkou (v
případě neúplné průkazky nebude umožněn soutěžícímu start). V případě
chybějícího jednoho člena startujícího kolektivu na jednotlivých
soutěžících, umožňuje OORM kolektivu si zapůjčit mladého hasiče z jiného
kolektivu v příslušné kategorii. Tuto skutečnost oznámí při prezenci.
Účastnit se může kolektiv, který má odevzdaný registrační list kolektivu MH
na OSH Domažlice ke dni 31. 1. 2020 nebo aktualizovaný v den stanovený v
organizačním zabezpečení soutěží.
Všechny disciplíny se budou provádět v přilbách, krom disciplíny ZPV.
Kopačky jsou zakázané! Na přípravu disciplín mají kolektivy čas daný
aktuální verzí Směrnicí hry Plamen, vč. dodatků. Nesplnění časového
intervalu je považováno za neplatný pokus. Vedoucí bude vždy řádně označen
reflexní vestou a při účasti na PÚ bude mít přilbu.
Vybavení pro provedení disciplíny v kategorii starší si bude připravovat
družstvo samo s jedním vedoucím, pokud tak nebude učiněno, družstvu bude
pokus hodnocen jako neplatný. Rozhodčí nepřipravuje soutěžícím vybavení a
dráhu. Kolektivy využívají k plnění disciplín své vybavení či zapůjčené.

Vedoucí
Vedoucí kolektivu/družstva zodpovídá za jemu svěřené mladé hasiče.
Vedoucí musí být řádně proškolen, dle aktuálně platných předpisů SH ČMS.
Zodpovídá za dostavení kolektivu k disciplíně ve stanovený čas nebo jej řádně
omluví. Protesty provádí dle směrnice hry Plamen. Nepřipouští se jakékoliv
slovní napadání rozhodčího, člena štábu a ostatních účastníků soutěže, za to
bude celý kolektiv vyloučen. Vedoucí během závodu bude označen reflexní
vestou a při asistování v disciplíně požární útok, bude mít přilbu.

Rozhodčí
Každý kolektiv zabezpečí počet rozhodčích daný OZ daného kola. V případě
nezajištění, nebude umožněn start kolektivu (může být zajištěn i jiným sborem
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a nemusí být řádně proškolen). Pokud se rozhodčí nezahlásí či nedostaví na
pozici, též celý kolektiv bude vyloučen či nepřipuštěn na start. Za rozhodčího
se počítá i člen štábu. Rozhodčí musí být řádně ustrojen (vycházková
uniforma, PS II). Postupující kolektivy do krajského kola, dodají jednoho
pomocného rozhodčího. Zbývající rozhodčí zajišťuje OORM Domažlice.

Technická četa
Technická četa je ustavena takto:
rok 2019
rok 2020

okrsek č. 10 – Pocinovice
okrsek č. 11 – Poběžovice

Okrsek zabezpečující technickou četu, nemusí zajišťovat rozhodčí.
Nedostavení technické čety bude znamenat vyloučení ze soutěže všech
kolektivů MH z daného okrsku.

Disciplíny
Startovní pořadí bude odvozeno od času přihlášení na jednotlivá kola.
U PÚ CTIF a ZPV kolektivy k přihlášce dopíší preferovaný čas startu.
Ten bude uspokojen dle přihlášení (kdo dřív napíše, ten dřív bere).
Příprava je prováděna startujícími mladými hasiči a řádně označeným
vedoucím. Rozhodčí nezabezpečují přípravu materiálu, které si mají
zjistit kolektivy. Při nedodržení stanoveného času na přípravu jsou
startující příslušně potrestání. Kolektivy při nástupu na disciplínu
podávají hlášení startérovi/závodčímu. Při prezenci na disciplínu může
probíhat přejímka materiálu.
Disciplíny proběhnou dle platných směrnic hry Plamen s těmito úpravami:

ZPV
Disciplína probíhá dle směrnic hry Plamen. Rozmístění stanovišť bude
uzpůsobeno lokálním podmínkám. Střelba bude probíhat na
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mechanické terče. Hlášení pouze na startu.

Ustanovení pro disciplíny CTIF. Hadice používané pro tyto disciplíny musí
umožnit průtok vody v celé své délce, tzv. nesmí voda prosáknout z vnitřku
do vnějšku (nesmí být stuhy).

PÚ CTIF
Disciplína se provádí v přilbách a řádné výstroji. Družstvo má 2 pokusy.
Nemusí běžet oba. Mohou soutěžit i 7členné hlídky, za těchto podmínek:
• č. 2 a č. 3 musí odložit věcné prostředky i za č. 4 a 5 a to tak, že č. 2
odloží věcný prostředek i za č. 4 a č. 3 odloží i za č. 5
• nesmí odložit č. 2 za č. 5 a č. 3 za č. 4
V ročníku 2019-2020 se PÚ CTIF bude měřit elektrickou časomírou. Spuštění
časomíry proběhne vyběhnutím závodníka. Ukončení po stisknutí hříbku
závodníkem č.1 na místo zvednutí ruky. Předčasné stisknutí se trestá jako
předčasné zvednutí ruky.

Štafeta CTIF
Bude plnit jen 6 soutěžících, jsou vypuštěny volné úseky. Vybavení si družstva
zajistí sami. Družstvo bude mít dva pokusy.

Štafeta 4 x 60 m
U kolektivu, který disponuje dostatkem mladých hasičů pro dvě štafety (tj. 8
mladých hasičů), budou startovat tyto štafety současně, budou-li tomu
vyhovovat podmínky závodiště.

Požární útok
Vybavení a průběh dle směrnic hry Plamen. Nad rámec pravidel je umožněna
obsluha požární stříkačky, pro kategorii starších, dospělým strojníkem. Ten
bude řádně označen reflexní vestou a bude výhradně obsluhovat PS (nastartuje
ji, nasaje vodu, pustí a zastaví vodu kohoutem na PS, vypne PS). Nesmí nic
napojovat ani jinak fyzicky pomáhat závodníkům, jinak bude pokus hodnocen
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jako neplatný. Závodník, který by za normálních podmínek obsluhoval PS,
nesmí krom připojení savice a hadice B na PS, vykonávat jiný úkon. Dospělý
strojník nesmí tyto spoje dotahovat či jinak s nimi manipulovat. Mezi ozuby
půlspojek hadic musí projít arch papíru.
Pořadatel dodá jednotnou požární stříkačku a jednotné proudnice. PÚ
provádí: 7členné družstvo MH + dospělý strojník (za uvedených podmínek).
U starší kategorie provádí přípravu družstvo a jeden vedoucí. U mladší
kategorie mohou být až tři vedoucí. Vždy ale označeni. Družstvo nemusí
nastoupit na druhý pokus, ale včas to oznámí rozhodčímu disciplíny.
Půlspojky na proudnicích může kolektiv použít svoje a výměnu provede
v rámci přípravy. Nelze následně podávat protest k závadě na proudnici či
půlspojce. Proudnice dostanou družstva při přípravě základny pokusu.
Nevhodné chování k jednotným proudnicím bude penalizováno neplatným
pokusem družstva.

Štafeta dvojic
Průběh dle směrnic hry Plamen. Každá startující hlídka si zajistí: 1x hadice C52
10 m, proudnici C52 bez uzávěru a přechod B/C. U kolektivu, který disponuje
dostatkem mladých hasičů pro dvě štafety (tj. 9 mladých hasičů), budou
startovat tyto štafety současně, budou-li tomu vyhovovat podmínky závodiště.

Přebor jednotlivce
Běh na 60 m – nepovinná disciplína. Limity pro získání výkonnostní třídy pro
rok 2019 budou stanoveny ÚORM.
Přebor jednotlivců se bude konat jen v případě počtu minimálně deseti
závodníků. Počty závodníků je potřeba nahlásit při nahlašování družstva. Od
ročníku 2019/2020 se můžou na přebor jednotlivců přihlásit i jednotlivci
neúčastnící se daného kola se svým domovským kolektivem. Dodatečné
přihlášení v průběhu soutěže možné je, ale disciplína nebude zařazena
dodatečně do průběhu soutěže. V případě nezúčastnění daného počtu si
vyhrazuje štáb soutěže právo disciplínu zrušit. O této skutečnosti budou
vedoucí včasně informováni. První tři vítězové každé kategorie postupují na
krajské kolo.
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Plnění odborností a specializací
Kolektivy budou plnit odznaky odbornosti a specializací v termínu konání PÚ
CTIF. Odznaky odborností a specializací lze plnit současně, ale pouze jeden
odznak/rok. Výjimku tvoří mladí hasiči, kteří v následujícím roce dovrší 19 let.
Ti mohou plnit více odznaků. Viz. odborky
Plnění specializací: ajťák, společník, ekolog, zdravotník. Jednotlivci budou
plnit test a provedou i praktickou ukázku.

Protest
Kolektivy podávají protest písemně. Doporučuje se na předepsaném tiskopise.
Za každý protest se podává záloha 100 Kč. Při zamítnutí protestu, záloha
propadá OORM. Při vyhovění se záloha vrací protestujícímu. Záloha se neplatí
při odvolání.

Hodnocení celoroční činnosti
Hodnocení celoroční proběhne na okresním kole hry Plamen v rámci jarního
kola hry Plamen. V kronice bude zapsáno z každého okruhu minimálně jedno
plnění. Za nesplnění okruhu obdrží družstvo 5 trestných bodů.
OORM nevypisuje vlastní podmínky v okruzích II a IV. Vyhodnocení celoroční
činnosti proběhne v rámci jarního okresního kola soutěže Plamen.
Pro okruh č. I vypisuje OORM soutěž v tvorbě grafického návrhu vlajky
OORM. Grafické návrhy může odevzdat kolektiv i jednotlivci. Odevzdání
v jakékoliv grafickém či uměleckém zpodobnění je do 18. 4. 2020 na OSH
Domažlice či na oorm.domazlice@gmail.com. Vyhlášení vítězů proběhne na
okresním kole hry Plamen.
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Kontaktní osoby
vedoucí OORM
zástupce vedoucího OORM
správce soutěží
správce soutěží
správce soutěží

Josef Hoffmann
Karel Steinbach, Ondřej Beneš
Aneta Hoffmannová
Kristýna Tomanová
Martina Vaňková

Emailový kontakt: oorm.domazlice@gmail.com

Před každou soutěží bude vydáno OZ, které bude zpřesňovat či korigovat
údaje uvedené zde. OZ soutěže je nadřazené tomuto OZ.

Ing. arch. Josef Hoffmann
vedoucí OORM Domažlice

Václav Kalčík
starosta OSH Domažlice

Hra Plamen ročník 2019/2020 proběhne za finanční podpory MŠMT a
Plzeňského kraje.

