
 

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ 

 

KRAJSKÉ SOUTĚŽE 

DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ 

„PLAMEN“  2012 
 
 

KONANÁ POD ZÁŠTITOU  

1. náměstka hejtmana JčK Ing. Františka Štangla  
  

 
 
 
 

  
  

 
 
 

Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
 KSH Jihočeského kraje 
 OSH Tábor 
             Město Bechyně 
 ve spolupráci s HZS Jihočeského kraje ÚO Tábor 
 

Termín konání: 23.6.2012 

 

Místo konání: Bechyně,městský stadion 
                                        
 



 

 

 

 

 

Účast: 

 vítězové okresních kol celostátní hry „PLAMEN“ 2012 (desetičlenný kolektiv MH + vedoucí + 

řidič ). 

 5 rozhodčích z okresu  

 štáb soutěže 

 technická četa a časomíra 

 starostové OSH 

 hosté 

Přihlášky: 

  

 vyplněnou přihlášku č.1 potvrzenou příslušným OSH , zaslat  nejpozději do 15.6.2012 na adresu 

OSH ČMS Tábor, Budějovická 672,391 02 Tábor, vyplněnou přihlášku č.2(změny), potvrzenou 

OSH, odevzdat při prezenci 

Výstroj: 

 kolektivy dle Směrnic platných od 1.9.2004 

 rozhodčí, štáb, a vedoucí kolektivů vycházkový stejnokroj nebo PS II 

 každý rozhodčí vlastní stopky 

Doprava družstev: 

 

  na vlastní náklady ve spolupráci s příslušným OSH ČMS, rozhodčím proplaceno 1x os.automobil 

( případně náhradou ) 

  ofocený velký technický průkaz od vozidla s sebou 

Prezence: 

 členské průkazy SH ČMS všech členů kolektivu MH s přerazítkovanou fotografií odpovídající 

současné podobě, přílohu průkazu pro MH podepsanou rodiči. 

 občanský průkaz členů starších 15-ti let 

 kroniku kolektivu MH 

 stručnou charakteristiku kolektivu, která bude použita při představování kolektivu hlasatelem na 

stadionu 

Rozhodčí: 

 příjezd v sobotu 23.6.2012 do 7:30 hod. 

 

 



 

 

 

Štáb soutěže: 

 

velitel  soutěže :                                          Jiří Šustr  (TA) 

náčelník štábu :                                           Jiří  Valenta     (CB) 

hlavní  rozhodčí :                                        Jaromír Netolický (TA) 

hospodář :                                                   Jana Pazderová  (TA) 

prezence a kontrola průkazů :                    Klára Peclinovská,Jitka Meszová, 

vedoucí  technické  čety :                           Vladimír Kálal (SDH Bechyně) 

vedoucí  sčítací komise :                            ing.Josef Lhotka (TA) 

časomíra :                                                  OSH  Prachatice,SDH Bechyně 

hlasatel :                                                     Představí se na stadionu 

 

Časový plán – 23.6.2012: 

 do 07:30            příjezd soutěžních družstev a rozhodčích 

07:30 – 08:00    prezence (na stadionu)      

08:00-  08:15     porada rozhodčích  

08:15 – 08:30    nástup    

08:30  - 09:00    zavedení rozhodčích na trať ZPV       

09:00 – 10:30    provedení disciplíny ZPV v pořadí: PI, PT, TA, ST, ČK, JH, ČB 

10:30  - 11:30    štafeta požárních dvojic  v pořadí:   PI, PT, TA, ST, ČK, JH, ČB 

                          štafeta CTIF 400 m         v pořadí    ST, ČK, JH, ČB, PI, PT, TA     

         11:30 – 14:00    výdej oběda  

   11.30 – 12.30    přestávka 

          12:30 – 14:30    útok CTIF v pořadí PI, PT, TA, ST, ČK, JH, ČB 

                          štafeta 4x60 m v pořadí.ST, ČK, JH, ČB, PI, PT, TA   

14:00 – 15:30    požární útok (2 pokusy) v pořadí PI, PT, TA, ST, ČK, JH, ČB 

   16:00                 nástup a vyhodnocení soutěže         

 

Průběh disciplín:  

dle Směrnic platných od 1.9.2004 a všech platných dodatků. 

Štafeta požárních dvojic - povrch  tráva -  ve dvou drahách 

Štafeta  CTIF 400m        - ovál, povrch tartan – dva pokusy 

Útok CTIF                      -  povrch tráva   – dva pokusy 

Štafeta 4x60 m               -  ovál, povrch tartan – dvě čtyřčlenná družstva                                            

Požární útok                   -  povrch tráva – dva pokusy 

ZPV                                - trasa vede polními a lesními cestami, jedna pětičlenná hlídka 

 



 

 

 

Stravování: 

 oběd bude podáván v školní jídelně SPŠK,naproti stadionu 

Zdravotní služba: 

 zajištěna pořadatelem,  

Provedení disciplín: 

- Čísla pro disciplíny CTIF každé družstvo vlastní  !!!  

- k plnění všech disciplín, mimo ZPV, musí soutěžící používat k ochraně hlavy přilbu schváleného   

typu (možno použití i přilby na kolo), přilby nutno používat i při tréninku     

- start ZPV bude ze stadionu 

- materiál na PÚ (základny, nádrže, přetl.ventily, proudnice dodá pořadatel, terče časomíra)  

-stroj pro PÚ bude jednotný 

- na ostatní disciplíny materiál vlastní 

- kontrola technických parametrů nářadí použitého k soutěži, bude prováděna namátkově před i po 

ukončení pokusu 

- při Štafetě požárních dvojic je nutné použít u hydrantového nástavce vlastní přechod B/C!!! 

- na jednotlivých disciplínách bude podáváno hlášení 

- vedoucí družstva bude po celou dobu soutěže označen výstražnou vestou (dostane při prezenci) 

- chodit se soutěžním družstvem a jednat za něho smí pouze vedoucí družstva 

- v prostoru plochy stadionu platí zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů 

- pořadatel neručí za škody či ztrátu materiálu a věcech vnesených nebo odložených v prostoru 

soutěže, pokud je nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání. 

- dotazy vedoucích družstev budou zodpovězeny  rozhodčím disciplíny  

- na stadion od místa příjezdu bude zajištěn doprovod 

- u discipliny požárního útoku se při poruše stroje a jeho následné výměně nebudou předchozí pokusy                              

opakovat 

- při plnění discipliny bude u závodníků vrchní část oděvu zakasána. 

-na disciplinu útok CTIF dodá proudničky s koncovkou DIN pořadatel (jednotné) 

-značky si odstraní každé družstvo po skončení discipliny  

Žádáme všechny účastníky soutěže, aby se řídili pokyny uvedenými v tomto Organizačním 

zabezpečení. Nutno dodržet čas příjezdu v den konání soutěže. Telefonní kontakt na pořadatele :  

OSH ČMS Tábor – 381 252 850   , e-mail : oshtabor@tiscali.cz 

Přílohy :  - Rozpis  rozhodčích 

                   Přihláška   

                                                                           Sdružení hasičů  ČMS , 

                                                                                                KSH -  kraj Jihočeský 

                                                                                         Václav Žižka – starosta KSH ČMS  


