
  

 

                 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ 
KRAJSKÉHO KOLA 

HRY PLAMEN 
A 

 SOUTĚŽE DOROSTU 
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 

 
Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje 

 

Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Rychnov nad Kněžnou 

a 

Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Hradec Králové 

 

pod záštitou 

hejtmana Královéhradeckého kraje 

 

pořádají 

krajskou soutěž dorostu a hry Plamen 

 

  Místo konání:    Hradec Králové  stadion HZS   
 

 Datum konání: 19. a 20. června 2021   
 

 Účastníci:   a) Kolektivy MH, umístěné na prvních dvou místech  

     z okresních kol hry PLAMEN kategorie starší 

     po 10-ti soutěžících v doprovodu 2 dospělých osob (vedoucí + řidič) 
           

                       b) Vítězné kolektivy z okresních kol dorostenců a dorostenek  

     7 členů + náhradník + 2 dospělí 

                            c) Vítězové okresních kol v kategoriích dorostenců jednotlivců a jednotlivkyň  

                                 + doprovod  
 

 Příjezd:          Družstva MH 19. 6. 2021 dle časového rozpisu prezence 

                         Dorost jednotlivci ( DKY ml.,stř.,st, DCI ml.stř.) 19.6.2021 dle časového rozpisu prezence 

                         Dorost družstva + jednotlivci DCI st. 20.6.2021 dle časového rozpisu prezence 

                    

 Rozhodčí a štáb: 6 rozhodčích z každého OSH Královéhradeckého kraje + štáb soutěže 

      Příjezd na stadion v Hradci Králové v sobotu 19. 6. 2021 do 7.30 hod.  

                             v neděli 20.6.2021 do 8.00 hod 
           
 Ubytování:  Nebude zajištěno 

 

 Poplatek soutěžních družstev: Hradí KSH ČMS Královehradeckého kraje 

 

 Stravování :  Soutěžící a doprovod – nebude zajištěno  

                            Rozhodčí a štáb formou balíčku na stadionu 

 

 Doprava:  Na vlastní náklady ve spolupráci s vysílajícími OSH všech účastníků. 

 

 Zdravotní služba: Zajišťuje pořadatel 

 

 

 



  

 

 PODMÍNKY SOUTĚŽE: 
 

  Přihláška:           1x zaslat do 13. 6. 2021 na Krajské sdružení hasičů Královéhradeckého kraje 

         1x předat při prezenci 

 

   Prezence družstev MH a dorostu, jednotlivců bude probíhat dle časového rozpisu, ihned po prezenci   

  nastupují závodníci na plnění disciplin dle rozpisu. 

 Při prezenci předají vedoucí družstev a jednotlivců následující: 

• doplněnou přihlášku s případnými změnami 

• členské průkazy SH ČMS všech členů družstva s fotografií,  

• prohlášení rodičů o bezinfekčnosti 

• potvrzení o negativním testu na COVID 

 

 

   JEDNOTLIVÉ DISCIPLÍNY – PROVEDENÍ A MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ: 
                          

  Provedení soutěžních disciplín MH:  Dle směrnic hry Plamen platné od 1. 9. 2016 
 

  - Požární útok s vodou (stroj PS 12)                         1 pokus 

  - Štafeta požárních dvojic                                            1 pokus na dvojité dráze 

  - Štafeta 4 x 60 m                                            2 štafety ve dvou dráhách současně 

 

Provedení soutěžních disciplín dorostu: Dle směrnic pro činnost dorostu platné od 1. 9. 2007 včetně  

dodatků 

   - Běh na 100 m překážek                                         7 závodníků 2 pokusy 

   - Test z požární ochrany                                                     7 závodníků test 15 otázek 

   - Požární útok s vodou (stroj PS 12)                                   1 pokus 

 

 Dráhy:    Stadion - tartan, tráva 

 Ústroj:    Soutěžící dle platných směrnic, vedoucí kolektivu vycházkový nebo pracovní stejnokroj  

 Materiál musí odpovídat Směrnicím pro činnosti MH a dorostu! 

 

Materiální zabezpečení disciplín Plamen: 

 

- Požární útok: Pořadatel zajistí jednotné stroje, proudnice, terče, základnu, přetlakový ventil a  

 elektronickou časomíru. Ostatní materiál je vlastní. 

- Štafeta 4 x 60 m: Překážky (kladina, RHP + podložka, bariéra 70cm vysoká pro chlapce i dívky)  

                        zajistí pořadatel, ostatní vlastní. Nutno mít dvě sady hadic. RHP si závodník připravuje 

                        sám. 

- Štafeta dvojic: Hydrantové nástavce dodá pořadatel, ostatní materiál vlastní. 

 

 Materiální zabezpečení disciplín dorost: 

 

- Test: 7 členů, 15 otázek vybraných ze souboru otázek uveřejněných na www.dh.cz. 

- Požární útok: Pořadatel zajistí jednotné stroje, přetlakový ventil, proudnice, terče, základnu a  

                       elektronickou časomíru. Ostatní materiál vlastní. 

- Běh na 100 m s překážkami: Překážky zajistí pořadatel, ostatní materiál vlastní dle platných směrnic. 

                         Nářadí si připraví závodník sám ve spolupráci s vedoucím. 
 

 Dorost – jednotlivci: 

- Běh na 100m s překážkami: podmínky jako u družstev. 

- Test: jako družstva 

 
 

Kontrola vlastního materiálu Dorost i Plamen bude namátková před, nebo po pokusu, 

http://www.dh.cz/


  

 

ČASOVÝ ROZPIS: 
Soutěž se uskuteční pouze v případě povolení amatérských soutěží k termínu konání akce. 

V opačném případě může být rozhodnuto o případném posunu termínu či zrušení akce. 

 

19.6.2021 - Plamen 

 
PREZENCE – Volšičková Anna, Šídlová Vladislava 

Sčítací komise – Ing. Dagmar Bittnerová 

Hlavní rozhodčí – Jiří Řeháček 

Náčelník štábu – Julie Burdychová 

Startovní čísla : 

• Hradec Králové (1,2) 

• Náchod (3,4) 

• Rychnov nad Kněžnou (5,6) 

• Trutnov (7,8) 

• Jičín (9,10) 

Čas prezencí:  
 

7:30  Prezence rozhodčí 

Čas Družstvo Okres 

8:45 1 Hradec Králové 

9:00 2 Hradec Králové 

9:15 3 Náchod 

9:30 4 Náchod 

9:45 5 Rychnov nad Kněžnou 

10:00 6 Rychnov nad Kněžnou 

10:15 7 Trutnov 

10:30 8 Trutnov 

10:45 9 Jičín 

11:00 10 Jičín 
 

Hlavní rozhodčí jednotlivých disciplín: 

 

• Štafeta dvojic – OSH Jičín 

• 4 x 60 - OSH Hradec Králové 

• Požární útok – OSH Trutnov 

DOROST 
 

PREZENCE – Volšičková Anna, Šídlová Vladislava 

Sčítací komise – Ing. Dagmar Bittnerová 

Hlavní rozhodčí – Jiří Řeháček 

Náčelník štábu – Julie Burdychová 

 

19.6.2021 – dorost jednotlivci 
 

13:30 prezence DORKY 

13.45      tréninky 100m DORKY 

14:00  start 100 m DORKY (mladší, střední, starší) 

14:30  prezence DORCI (mladší, střední) 

15:00 DORCI test 

15.15     tréninky 100 m DORCI 

15:30  start 100 m DORCI  

15:30 DORKY test 



  

 

20. 6. 2021 – dorost družstva + starší dorost 

 

Startovní čísla 

• Rychnov nad Kněžnou (1) 

• Hradec Králové (2) 

• Trutnov (3) 

• Jičín (4) 

• Náchod (5) 

Časový harmonogram: 
8:00   prezence rozhodčí 

8:30   prezence DORCI 

8.45                                    tréninky 100 m DORCI 

9:00 – 11:00  100 m DORCI 

10:30 – 11:00  prezence DORKY 

11:00 – 12:00  testy DORCI + jednotlivci 

11.15                                  tréninky 100m DORKY 

11:30 – 13:30  100 m DORKY 

11:30 – 12:30  požární útok DORCI 

13:00 – 14:00  testy DORKY 

14:00   požární útok DORKY 

 

Hlavní rozhodčí jednotlivých disciplín soutěže dorostu  

• 100 m –  19. i  20.5. DKY OSH Jičín, DCI  OSH Náchod  

• Požární útok – OSH Trutnov 

• Testy – OSH Rychnov nad Kněžnou 

Změna časového programu vyhrazena!!!!!!! 

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY 
                                              

Příjezd kolektivu MH:   

Kolektivy přizpůsobí příjezd tak, aby se dostavili včas k prezentaci dle časového rozpisu.  

K prezenci družstva nastupují s veškerým materiálem potřebným ke splnění všech disciplín. Materiál pro 

disciplínu PÚ Plamen si po prezenci odloží na určené místo, materiál na štafetu dvojic a štafetu 4x60m si 

ponechají u sebe. Od prezence přímo odcházejí na plnění disciplin, po absolvování disciplin družstva 

odjíždějí. Zahajovací ani závěrečný nástup nebude, výsledky budou zpracovávány průběžně a celkové 

výsledky družstva obdrží elektronickou poštou. 
 

Příjezd kolektivů dorostu:   

Kolektivy a jednotlivci přizpůsobí příjezd tak, aby se dostavili včas k prezentaci dle časového rozpisu. Od 

prezence odcházejí na plnění disciplin, Po absolvování disciplin družstva i jednotlivci odjíždějí. 

Zahajovací ani závěrečný nástup nebude, výsledky budou zpracovávány průběžně a celkové výsledky 

budou rozeslány elektronickou poštou. 
 

Závěrem: 

OSH zašlou závazné přihlášky jednotlivých kolektivů MH a dorostu nejpozději do 13. 6. 2021  

na adresu KSH Královéhradeckého kraje.            SH ČMS – KSH Královéhradeckého kraje 

            Na Struze 30 

                                                                       541 01 Trutnov 

    e-mail: ksh.khkr@seznam.cz 
 

Dopravu zajistí příslušné OSH .  

Ústroj vycházkový oděv, na ZPV pracovní oděv. Každý rozhodčí bude mít s sebou stopky.  

Rozhodčí se řídí dle organizačních pokynů a dle rozdělení na jednotlivé disciplíny.   

 


