
Závěrečná část okr. kola hry Plamen 
Místo: hřiště Všeruby 

Termín: 28. – 29. 5. 2022 od 9,30 hodin 
 

- Přihlášení družstev:  
provede vedoucí pomocí formuláře na portálu prihlasky.dh.cz nejpozději do úterý 24. 5. 
2022 do 24,00 hodin na pozdější přihlášky nebude brán zřetel. Do přihlášky nezapomeňte 
označit závodníky kteří budou startovat v bězích na 60m překážek. Jeden e-mail 
vyplnit oshps@oshps.cz druhý e-mail vyplňte vlastní pro vytištění přihlášky. 

 
- dojezd soutěžních družstev: sobota 28.5. – do 8:30 

Závěrečné kolo je určeno pro kategorii mladší a starší 
 

- prezence závodníků: sobota 28.5. – 8:00 – 9:00  
Vedoucí se dostaví k presenci s celým kolektivem a předloží pro každé družstvo samostatnou 
vyplněnou přihlášku s vyznačenými změnami oproti přihlášce zaslané elektronicky a platnými 
průkazy všech členů soutěžního družstva. 
- platí podmínka pro účast družstev, že každý kolektiv MH má povinnost dodat na jarní kolo hry 
Plamen minimálně jednu osobu pro každou kategorii startující ve hře Plamen (pokud kolektivu ve 
hře Plamen startují obě kategorie, musí kolektiv dodat osoby dvě. Pokud startuje např. pouze kat. 
mladší, stačí dodat osobu jednu). Tato osoba bude zařazena jako rozhodčí, pomocný 
rozhodčí,apod. Pro splnění této podmínky není nutná kvalifikace rozhodčího.  
 
Sobota disciplíny: štafeta 4x60m, štafeta CTIF, útok CTIF,                                            
Neděle: požární útok  , 60m s překážkami jednotlivci                                              
 
Startovní čísla budou rozlosována na jednání OORM s dodržením podmínky pokud má kolektiv 
více družstev v jedné kategorii bude rozestup 4 místa (npř. 1,5,9 atd) 
 
strava  
– společný sobotní oběd (bude vydáván postupně v místě Všeruby)  
– společná snídaně (pro kolektivy, které v přihlášce uvedou, že budou ve Všerubech nocovat)  
– možnost zakoupení dalšího občerstvení z vlastních zdrojů na hřišti (doplňkový prodej) 
- nocleh možný v místě konání soutěže ve vlastních stanech a s vlastním vybavením 
 
 
HODNOCENÍ KRONIK KOLEKTIVŮ - proběhne na jednání OORM dne 24.5.2022 
(kroniku odevzdat libovolnému členu rady mládeže – NE DO KANCELÁŘE OSH PS) 
 
 
 
 
 
 
                                             Jan Suchý  v.r. 

                                   vedoucí OORM PS  


