Sdružení hasičů ČMS, okres Plzeň – sever, odborná rada mládeže
vydává

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ
45. ročníku hry "PLAMEN" pro ročník 2016-2017
Vážení přátelé,
Se zahájením nového školního roku je spjato i zahájení celoroční činnosti mladých
hasičů. Vysoká úroveň většiny soutěžících kolektivů našeho okresu v uplynulých ročnících
dává naději, že začínající soutěž bude velkým zápolením kvalitních družstev. Potvrzením
kvalitní činnosti mladých hasičů na našem okrese je stále narůstající počet kolektivů a
samozřejmě úspěchy ve vyšších kolech. Zástupci našeho okresu Manětín a Horní Hradiště
zvítězili na krajském kole hry Plamen v obou kategoriích. V kategorii dorostu v uplynulé
sezoně na krajském kole získali zástupci našeho okresu stupně nejvyšší. Družstvo
dorostenek z Úněšova a družstvo dorostenců ze Žebnice. Všichni reprezentovali Plzeňský
kraj na MČR hry Plamen a soutěže dorostu v Českých Budějovicích. Mladým hasičům z
Manětína chyběla jen trocha štěstí k umístění na stupni nejvyšším, v celkovém pořadí
získali 2. místo. V soutěži dorostu skončila děvčata z Úněšova na 2. místě a dorostenci ze
Žebnice na místě devátém. V kategorii jednotlivců náš okres na MČR reprezentovali
Martina Krejčová z Horního Hradiště a Lukáš Kříž z Obory. Oba obsadili jedenácté místo.
Všem mladým hasičům i jejich vedoucí patří velké poděkování za vynikající
reprezentaci našeho okresního sdružení hasičů. Poděkování samozřejmě patří všem
mladým hasičům a jejich vedoucím za aktivní činnost nejen při přípravách na soutěže ale i
pořádání letních táborů a dalších akcí.
Všem kolektivům přeje odborná rada mládeže mnoho úspěchů v jejich činnosti.
45. ročníku hry Plamen se mohou zúčastnit kolektivy sdružující děti mající zájem o
požární ochranu. Podmínkou je registrační list kolektivu odevzdaný na OSH k 31. 1. 2016,
nebo nejpozději 5 dnů před zahajovacím kolem (nově založené kolektivy).
Každý člen musí mít při zahájení soutěže členský průkaz s fotografií včetně
potvrzení o zaplacení členského příspěvku. V případě žádosti o nový členský průkaz je
nutno dodat na OSH společně s přihláškou i fotografii člena.
Zahajovací kolo 45. ročníku hry PLAMEN se koná 8. října 2016 v Nevřeni.
Presence družstev proběhne v Centru Caolinu od 8,30 hod.
Při presenci předloží vedoucí přihlášku a členské průkazy s fotografií, v případě nově
přihlášeného člena stačí přihláška potvrzená SDH s přiloženou fotografií.

Dojezd družstev je dle časového rozpisu závodu požárnické všestrannosti, který
získáte na www.oshps.cz – návštěvní kniha (diskuse). Na této adrese se družstva přihlásí
nejpozději do 2. října 2016.
V přihlášce uveďte: název SDH, počet družstev - případně hlídek na ZPV s
označením starší, mladší, přípravka a požadovaná startovní čísla. Podmínkou je, aby
mezi jednotlivými hlídkami ze stejného SDH byla dodržena mezera dvou startovních čísel.
Starty budou prováděny v rozestupu pěti minut bez rozdílu kategorie.
Příklad: SDH Všeruby 1 družstvo starších, 2 hlídky a 1 družstvo mladších, startovní čísla
– 3, 6, 9.
Pokud vámi požadované číslo bude již obsazeno, pořadatel vám přidělí nejbližší volné
číslo.
Kolektivy musí dojet v dostatečném předstihu protože, při nástupu na ZPV musí mít
družstvo splněnu štafetu požárních dvojic.
POZOR – PŘI POZDNÍM NASTOUPENÍ na ZPV běží
družstvu čas disciplíny dle časového rozpisu.
Každý kolektiv MH má povinnost dodat na obě okresní kola hry Plamen, minimálně
jednu osobu, která bude zařazena jako rozhodčí, případně pomocný rozhodčí.
Pro splnění této podmínky není nutná kvalifikace rozhodčího.
V případě nedodání rozhodčího, nebude kolektivu umožněn start.
Pokud budete mít problémy s přihlášením družstva, nebo jakýkoli dotaz, obraťte se na
Jardu Fránu
724 181 189
Alenu Foldovou 724 786 590
Jarní kolo proběhne jako dvoudenní soutěž. Termín a místo budou upřesněny.
Družstva soutěží bez rozdílu pohlaví. Dle uvedených věkových kategorií
V mladší kategorii startují děti narozené v letech 2006, 2007, 2008, 2009 a mohou i
mladší.
Ve starší kategorii startují děti narozené v letech 2002, 2003, 2004, 2005 a mohou i
mladší.
Kategorie mladších může být doplněna přípravkou, kategorie starších může být
doplněna mladšími, nikoli naopak. Do krajského kola postupuje v obou kategoriích
vítězný kolektiv.
U P O Z O R N Ě N Í - nedodržení věkových kategorií bude posuzováno jako
úmyslný podvod a trestáno vyloučením z celoroční soutěže.

Soutěž bude vyhlášena ke dni konání podzimního okresního kola 8. 10. 2016.
Soutěží se dle směrnice hry Plamen s platností od 1. 9. 2016 a úpravami OORM Plzeň –
sever.

Jaroslav Frána
Vedoucí OORM Plzeň - sever

Upřesnění pravidel hry PLAMEN 2016/2017 – kategorie starší
V ročníku 2016/2017 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.
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. 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.
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. (průběhem ročníku se rozumí doba od 1. 9. 2016 do hodnocení
celoroční činnosti květen 2017) 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 2015/16 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!!!
Jaroslav Frána
Vedoucí OORM Plzeň – sever

Upřesnění pravidel hry PLAMEN 2016/2017 – kategorie mladší
V ročníku 2016/2017 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. 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.
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. (průběhem ročníku se rozumí doba od 1. 9. 2016 do
hodnocení celoroční činnosti květen 2017) 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 2016/17 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!!!
Výše uvedené úpravy platí i pro kategorii PŘÍPRAVKA. S ohledem na věkové složení
jednotlivých družstev mohou být úpravy dále provedeny dle aktuálního stavu v místě
konání soutěže.

Jaroslav Frána
Vedoucí OORM Plzeň - sever

