
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska , Okresní sdružení hasičů Tábor,  

OORM, SDH Krtov, Budějovická 672, 390 02 Tábor, e-mail oshtabor@tiscali.cz,  

telefon: 381 252 850 

 

 

Organizační zajištění podzimního kola hry Plamen 2014 - 2015 

 
Místo konání: Krtov 

Parkování:  louka v místě – bude značeno 

Termín: 11.10.2014 

 Prezence: 9.00-9.30 

Porada rozhodčích  a vedoucích družstev : 9.30-9.50 

Nástup družstev: 9.50 

Start: 10.00 

 

Štáb soutěže : Alois Pazdera, Josef Pazourek ,Karel Adam, Klára Peclinovská, Jaroslav Falada, Josef Lhotka, Jiří Šustr 

Náčelník štábu : Karel Adam                                                                                                                           

Hlavní rozhodčí : Jaromír Netolický 

Rozhodčí discipliny ZHV:                 Start: Jiří Čihák 

Stanoviště –střelba : SDH Krtov 

                  - PO       : Zdeněk Kubále 

                  - topografie : JosefmHrstka 

                  - lano  : Jiří Rypáček 

                  - zdravověda : Martina Kmošková, Martina Markvartová 

                  - uzle : Milan Jírovec 

Každý kolektiv dodá 1 rozhodčího, jejich rozmístění bude doplněno na poradě. Rozhodčí si přinesou vlastní stopky. 

 

 

Podzimní kolo hry Plamen  proběhne  v disciplině Závod hasičské všestrannosti, 

stanoviště jsou pro kategorie Mladší, Starší  stejné a řídí se pro toto podzimní kolo směrnicemi hry Plamen platnými od 

1.9.2004 a úpravami dohodnutými na jednání OORM a zástupců kolektivů MH   2.9.2014 

 

Kategorie : dle pravidel dohodnutých na OORM 2.9.2014- platí pro celý ročník a soutěže zařazené do PP starosty OSH 

                     MH , mladší 6-11 let , bez rozlišení pohlaví – narozeni od 1.9.2003,       

                     2004,2005,2006,2007, a děti narozené do 31.8.2008 

                     MH, starší 11-15 let , bez rozlišení pohlaví – narozeni od 1.9.1999,2000,2001,2002,               

                     a děti narozené do 31.8.2003, a úprava pro ročník 1999 jen pokud jsou žáky  ZŠ 

                     Přípravka, bez rozlišení pohlaví – narozeni od 1.9.2008,2009,2010,2011 
 

V ZHV soutěží pětičlenné kolektivy, trať je vyznačena barevnými stuhami pro mladší kategorie 

cca  2 kilometry pro starší pak 3 kilometry. 

Na trati je umístěno 6 kontrolních stanovišť, pro  kategorie ML a ST jsou stejné. 

 

Stravování je zajištěno v místě konání soutěže ,  hrnečky na čaj a nádobí na oběd si zajistí každý účastník sám. Polévka 

gulášová, řízek a chléb. 

Další podrobnosti budou sděleny při nástupu. 

 

 

Přihlášky na soutěž, řádně vyplněné, počet vedoucích a rozhodčích odevzdat do 

1.10. v kanceláři OSH . 

- stačí zaslat e-mailem a originál odevzdat na soutěži 
 

 

Ústroj: pro vedoucí a rozhodčí  PS II. 

Ústroj : pro MH a Dorost, sportovní , nebo PS II.  

 

 

 

V Táboře 2.9.2014                    starosta OSH Alois Pazdera v.r. , vedoucí OORM Karel Adam v.r. 

                                                                                                        


