
Upřesnění pravidel Okresního kola hry PLAMEN 2021/2022  
kategorie starší  

 V ročníku 2021/2022 budou uskutečněny 2 celookresní srazy, při kterých proběhnou všechny 
disciplíny dle směrnice platné od 1. 9. 2016, pokud úpravy OORM Plzeň – sever nestanoví 
jinak:  
1. ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI: plní 5 členné hlídky, pokud má družstvo 
MH 10 a více členů, mohou startovat 2 hlídky. V tomto případě se do celkového hodnocení 
započítává lépe umístněná hlídka: plnění úkolů na stanovištích dle směrnice hry Plamen str. 81 
– 94.U disciplíny K1-STŘELBA ZE VZDUCHOVKY se střílí na mechanické terče.Každý člen 
hlídky vystřelí tři rány ve vzdálenosti 10m v poloze ležícího střelce bez pevné opory. 
 
 
 
 
2. ŠTAFETA POŽÁRNÍCH DVOJIC: plní minimálně 9 členné družstvo MH, pokud je v 
družstvu MH pouze 8 a méně členů, má družstvo právo pouze 1 pokusu. Provedení disciplíny 
dle směrnice hry Plamen str. 73 – 80.  
3. ŠTAFETA 4x60 metrů: plní minimálně 8 členné družstvo MH, pokud je ve družstvu MH 
pouze 7 a méně členů, má družstvo právo pouze 1 pokusu. Provedení disciplíny dle směrnice 
hry Plamen str. 56 – 62. (pozor - možnost použití i spojek ROTT) 
4. POŽÁRNÍ ÚTOK: plní 7 členů družstva MH, družstvo má dva pokusy. Požární 
motorová stříkačka, přetlakový ventil a proudnice jsou jednotné, dodány budou pořadatelem. 
Čas přípravy základny bude zkrácen na 4 minuty. Provedení disciplíny dle směrnice hry 
Plamen str. 33 – 40.  
5. ŠTAFETA CTIF: plní 7 členů družstva MH, družstvo má dva pokusy. Provedení 
disciplíny dle směrnice hry Plamen str. 64 – 72, z disciplíny budou vypuštěny volné běžecké 
úseky 4 a 8.  
6. POŽÁRNÍ ÚTOK CTIF: plní 7 členů družstva MH, družstvo má dva pokusy. Provedení 
disciplíny dle směrnice hry Plamen str. 41 – 55, z disciplíny bude vypuštěna práce čísel 4 a 5. 
Proudnice na džberových stříkačkách budou jednotné dodá pořadatel. 
7. CELOROČNÍ ČINNOST KOLEKTIVU MH: plní minimálně dvě třetiny členů kolektivu 
MH. V průběhu ročníku musí kolektiv splnit alespoň jeden z dílčích úkolů 4 okruhů činnosti.  
Záznam o splnění musí být konkrétně a prokazatelně uveden v kronice kolektivu MH. Okruhy 
I. – IV. včetně dílčích úkolů jsou uvedeny ve směrnici hry Plamen str. 28–29. Pozor – Záznam 
o provedení odznaků odborností (okruh III.) musí být stvrzen podpisem jednoho z garantů 
plnění odznaků odborností či specializací – tj. členy OORM Plzeň - sever .  
8. BĚH 60M S PŘEKÁŽKAMI: Disciplína není součástí hodnocení hry Plamen, 
proběhne v rámci jarního kola, v kategoriích dívky a chlapci. Pro tuto disciplínu mohou být 
použity hadicové stuhy opatřené spojkami ROTT.  
Pro disciplíny CTIF v ročníku 2021/2022 NEMOHOU být použity hadice z opletu dodávané 

VPO či štafetové stuhy 
V případě závady materiálu dodaného pořadatelem, zajistí pořadatel adekvátní náhradu a již 

dokončené pokusy nebudou opakovány!!! 

Rozdělení věkových kategorií ve hře Plamen ročník 2021 / 2022                                
kategorie starší - 2007, 2008, 2009 ,2010,2011, … 



 
Upřesnění pravidel Okresního kola hry PLAMEN 2021/2022 

kategorie mladší  
V ročníku 2021/2022 budou uskutečněny 2 celookresní srazy, při kterých proběhnou 

všechny disciplíny dle směrnice platné od 1. 9. 2016, pokud úpravy OORM Plzeň – sever 
nestanoví jinak:  

VŠECHNY DISCIPLÍNY V TÉTO KATEGORII PLNÍ PĚTIČLENNÁ DRUŽSTVA  
1. ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI: plní 5 členné družstvo: plnění úkolů na 
stanovištích dle směrnice hry Plamen str. 81–94.  
9. U disciplíny K1-STŘELBA ZE VZDUCHOVKY se střílí na mechanické terče. Každý 
člen hlídky vystřelí tři rány ve vzdálenosti 10m v poloze ležícího střelce (u mladší kategorie  
povolena opěra). 
 
 
 
 
Podpěra na stanovišti střelba bude dřevěná 20cm vysoká a samostatná pro každého 
závodníka.  
2. ŠTAFETA POŽÁRNÍCH DVOJIC: plní 5 členné družstvo, družstvo má právo 2 pokusů. 
Provedení disciplíny dle směrnice hry Plamen str. 73 – 80.  
3. ŠTAFETA 4x60 metrů: plní 5 členné družstvo, družstvo má právo 2 pokusů. Štafety 
mohou být sestaveny libovolně (např. ze stejných závodníků). Provedení disciplíny dle 
směrnice hry Plamen str. 56 – 62.  
4. POŽÁRNÍ ÚTOK: plní 5 členné družstvo, družstvo má 2 pokusy. Požární motorová 
stříkačka, přetlakový ventil a proudnice jsou jednotné, dodá je pořadatel. Provedení disciplíny 
dle směrnice hry Plamen str. 33 – 40. S omezením pouze na 1 hadici B. Obsluhu PMS provádí 
vedoucí družstva, nebo osoba jím pověřená (starší 18 let, s použitím ochranné přilby). 
Družstvo má možnost použít vlastní savice. Výměna musí být provedena v době určené na 
přípravu základny. Bezprostředně po ukončení pokusu musí být základna uvedena do 
původního stavu.  Čas přípravy základny bude zkrácen na 4 minuty. 
5. ŠTAFETA CTIF: plní 5 členné družstvo, družstvo má dva pokusy. Provedení disciplíny 
dle směrnice hry Plamen str. 64 – 72, z disciplíny budou vypuštěny volné běžecké úseky 4 a 
8, dále úsek 7 přenos PHP, úseky 1 a 2 jsou spojeny a překonává je závodník z 1. úseku 
(žebříková stěna).  
6. POŽÁRNÍ ÚTOK CTIF: plní 5 členné družstvo, družstvo má dva pokusy. Provedení 
disciplíny: označení závodníků - velitel - číslem družstva, ostatní čísly 6-9. Práce velitele 
zůstává dle směrnice hry Plamen. Čísla 6-9 nejprve rozvinou hadicové vedení dle směrnice hry 
Plamen str. 41 – 55. Po překonání prvního úseku dráhy (končí značkou pro odložení spojky 
hadice) se věnují práci se džberovými stříkačkami (6 a 7 na levé, 8 a 9 na pravé straně dráhy). 
Čísla 6 a 8 stříkají, čísla 7 a 9 pumpují. Po ukončení této činnosti čísla 6-9 odloží svůj věcný 
prostředek a uváží svůj uzel (v libovolném pořadí). Vodní příkop bude zkrácen na 1 metr, 
místo nástřikových stěn bude použit sklopný terč.  
 
 
 



 
7. CELOROČNÍ ČINNOST KOLEKTIVU MH: plní minimálně dvě třetiny členů kolektivu 
MH. V průběhu ročníku musí kolektiv splnit alespoň jeden z dílčích úkolů každého ze 4 okruhů 
činnosti. Záznam o splnění musí být konkrétně a prokazatelně uveden v kronice kolektivu MH. 
Okruhy I. – IV. včetně dílčích úkolů jsou uvedeny ve směrnici hry Plamen str. 28–29. Pozor – 
okruh III. – odznaky odbornost. Záznam o provedení musí být stvrzen podpisem jednoho z 
garantů plnění odznaků odborností či specializací, tj. členem OORM Plzeň - sever).  
8. BĚH 60M S PŘEKÁŽKAMI: Disciplína není součástí hodnocení hry Plamen, 
proběhne v rámci jarního kola, v kategoriích dívky a chlapci. Pro tuto disciplínu mohou být 
použity hadicové stuhy opatřené spojkami ROTT.  
  

Pro disciplíny CTIF v ročníku 2021/2022 mohou být použity (pouze u mladší kategorie) 
mimo tlakových hadic i hadice z opletu dodávané VPO či štafetové stuhy – v případě pořízení 

nového materiálu doporučuje ORM tlakové hadice C 
  
V případě závady materiálu dodaného pořadatelem, zajistí pořadatel adekvátní náhradu a již 

dokončené pokusy nebudou opakovány!!! 
  

 

            Rozdělení věkových kategorií ve hře Plamen ročník 2021 / 2022 
kategorie mladší - 2011, 2012, 2013, 2014,2015, … 

 
 

 

 

                 
       Jan Suchý  

                   Vedoucí OORM Plzeň - sever  


