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1. Obecná část 
 
Hry Plamen se mohou zúčastnit kolektivy sborů dobrovolných hasičů sdružující děti, které 
mají zájem o požární ochranu. 
Podmínkou je Registrační list kolektivu mladých hasičů odevzdaný na kancelář Okresního 
sdružení hasičů Plzeň - jih do 31. ledna 2020 nebo u nově založených kolektivů před 
zahájením příslušného ročníku (tzn. do 31. srpna 2020). 
 
Každý člen musí mít při zahájení soutěže členský průkaz s fotografií. V případě žádosti o nový 
průkaz je nutno dodat na kancelář OSH PJ přihlášku s fotografií a fotografii dítěte nahrát do 
evidence SDH. Do doby než obdrží nový člen kolektivu členský průkaz, bude mu vydán 
„dočasný průkaz“. 
 
Každý kolektiv mladých hasičů má povinnost dodat na obě Okresní kola hry Plamen 
minimálně dvě osoby, které budou zařazeny jako rozhodčí, případně pomocný rozhodčí. 
Pro splnění této podmínky není nutná kvalifikace rozhodčího mládeže. 
 
Na každou část hry Plamen (podzimní, jarní a soutěž jednotlivců) předloží vedoucí mládeže 
členské průkazy s fotografií a přihlášky se jmenným seznamem členů družstva a závodníků 
dle jednotlivých kategorií. 
(Odkazy na materiály:  
http://www.oshpj.cz/cs/dokumenty-rm/smernice-hry-plamen-platnost-od-19-2016) 
 
Počty hlídek na podzimní kolo hry Plamen a počty družstev na jarní kolo hry Plamen budou 
nahlášeny na kancelář OSH PJ dle pokynů organizačního zabezpečení pro jednotlivé části 
soutěže. 
 
Družstva soutěží bez rozdílu pohlaví v kategorii mladší a starší. 
V kategorii mladší startují děti narozené v letech 2010, 2011, 2012, 2013 a mohou i mladší 
V kategorii starší startují děti narozené v letech 2006, 2007, 2008, 2009 a mohou i mladší. 
Kategorie mladší může být doplněna přípravkou, kategorie starší může být doplněna 
mladšími, nikoli naopak.  
Upozornění: nedodržení věkových kategorií bude posuzováno jako úmyslný podvod a bude 
trestáno vyloučením z celoroční soutěže. 
 
Do Krajského kola hry Plamen postupuje vítězný kolektiv kategorie starších žáků, do soutěže 
O pohár vedoucího KORM postupuje vítězný kolektiv kategorie mladších žáků. Do soutěže O 
přeborníka Plzeňského kraje v běhu na 60 m s překážkami postupují jednotlivci dle 
organizačního zabezpečení KORM. 
 
V ročníku 2020/2021 budou uskutečněny dvě okresní soutěže, při kterých proběhnou 
všechny disciplíny dle platné Směrnice hry Plamen včetně všech dodatků vydaných ÚORM, 
pokud OORM Plzeň - jih nestanoví jinak. Disciplína běh na 60 m jednotlivců se uskuteční 
mimo termín jarního kola a bude součástí okresní soutěže. 
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2. Závod požárnické všestrannosti a štafeta požárních dvojic 
 
Zahajovací kolo hry Plamen se koná 10. října 2020 ve Dnešicích. 
 

Start hlídek bude stanoven dle časového rozpisu Závodu požárnické všestrannosti, který 
bude vyvěšen na stránkách OSH PJ: www.oshpj.cz. 
Hlídka musí dojet na místo minimálně 30 minut před vlastním startem. 
Rozlosování hlídek proběhne na podzimní poradě vedoucích kolektivů 19. září 2020 ve 
Střížovicích. 
 
Úpravy disciplíny pro kategorii mladší: 

 ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI: Provedení disciplíny dle Směrnice hry 
Plamen. Podpěra na stanovišti K1 (střelba ze vzduchovky) je dřevěná a 
samostatná pro každého závodníka. 
 

Pro obě kategorie, starší i mladší, budou na stanovišti K1 použity mechanicky ovládané 
terče. 

 
3. Jarní kolo hry Plamen 

 
Úpravy disciplín pro kategorii starší: 

 POŽÁRNÍ ÚTOK: Provedení disciplíny dle Směrnice hry Plamen. Družstvo má 
dva pokusy. Přetlakový ventil, proudnice a přenosné motorové stříkačky jsou 
jednotné, dodané pořadatelem.  

 ŠTAFETA CTIF: plní 7 členů družstva, družstvo má dva pokusy. Provedení 
disciplíny dle Směrnice hry Plamen. Z disciplíny jsou vypuštěny volné běžecké 
úseky 4 a 8. 

 POŽÁRNÍ ÚTOK CTIF: Plní 7 členů družstva. Družstvo má dva pokusy. 
Provedení disciplíny proběhne dle Směrnice hry Plamen. Z disciplíny je 
vypuštěna práce čísel 4. a 5. 
 

Úpravy disciplín pro kategorii mladší: 
 POŽÁRNÍ ÚTOK: Provedení disciplíny dle Směrnice hry Plamen. Družstvo má 

dva pokusy. Přetlakový ventil, proudnice a přenosné motorové stříkačky jsou 
jednotné, dodané pořadatelem. Obsluhu PMS provádí vedoucí družstva nebo 
jím pověřená osoba, starší 18 let. Obsluha je ustrojena v pracovním stejnokroji 
PSII s použitím ochranné přilby a reflexní vesty s označením strojník (dodá 
pořadatel). 

 ŠTAFETA CTIF: plní 7 členů družstva, družstvo má dva pokusy. Provedení 
disciplíny dle Směrnice hry Plamen. Z disciplíny jsou vypuštěny volné běžecké 
úseky 4 a 8. 

 POŽÁRNÍ ÚTOK CTIF: Plní 7 členů družstva. Družstvo má dva pokusy. 
Provedení disciplíny proběhne dle Směrnice hry Plamen. Z disciplíny je 

http://www.oshpj.cz/
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vypuštěna práce čísel 4. a 5. Obsah nádoby 3 litry, vodní příkop je dlouhý 1m 
a široký 2m.  
 

V případě závady na materiálu dodaného pořadatelem, zajistí pořadatel adekvátní 
náhradu a již dokončené pokusy nebudou opakovány. 
 

     4. Běh na 60 m s překážkami 
 
Nepovinná disciplína. 

  Složení dívek a chlapců je libovolné podle věkových kategorií. 
 

5. Celoroční činnost kolektivu 
 

Celý kolektiv plní všechny okruhy dle Směrnice hry Plamen.  
 
Možnost aktivity pro kolektiv MH:  
V rámci akcí SDH pro veřejnost uskuteční kolektiv prodej popáleninových náplastí pro 
obecně prospěšnou společnost Popálky. Možno zařadit do okruhu I. nebo II. nebo IV. 

 
 
 

Okresní odborná rada mládeže a výkonný výbor SHČMS OSH PJ přejí všem soutěžícím  
a kolektivům hodně úspěchů ve sportovním klání. 

 
 
 
Ivana Zuberová v. r.                                                                                           Josef Černý  v. r. 
  vedoucí OORM                                                                              starosta OSH PJ 
         
 
 
 


