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Č.j.:       / 2021                 Příbram   20.7.2021   

 

Okresní dodatky ke Směrnici hry Plamen platné pro 

ročník 2021 / 2022 v okrese Příbram  
Odborná rada mládeže na svém jednání dne  14.7.2021 rozhodla takto:  
 

Celoroční hra Plamen:  
V ročníku 2021 / 2022 budou soutěže celoroční hry Plamen v okrese Příbram probíhat podle Směrnice 

hry Plamen s platností od 1. 9. 2016 a úprav, které vydala ORM Příbram pro ročník 2021 /2022.  
 

1. Rozdělení věkových kategorií závodníků ve hře Plamen: 
  

Plamen  Roky narození  
Kategorie mladší  2011, 2012, 2013, 2014, 2015,… 

Kategorie starší  2007, 2008, 2009, 2010, 2011, . . .  
   

2. SDH, která budou mít v jedné kategorii více soutěžních družstev (A, B), musí dodat soupisky 

jednotlivých družstev nejpozději při presenci na 1. části okresní hry Plamen. Pokud tak neučiní, 

nebude jim povolen start na této soutěži.  

3. Pro všechna sedmi a více členná družstva platí, že při:  

    -  1. a 4. části okresní hry Plamen si mohu z jiného družstva půjčit maximálně 2 členy.  

    -  2. a 3. části okresní hry Plamen si z jiného družstva mohou půjčit maximálně 1 člena.  

    -  Družstvo, které si půjčí člena z jiného družstva (myslí se tím i výpomoc mezi družstva  

        A a B v jednom SDH), již nemůže půjčovat žádného člena jinému družstvu.  

4. Okresního kola hry Plamen se může zúčastnit družstvo s minimálním počtem 5 členů Jeden 

kolektiv může v dané kategorii postavit druhé družstvo pouze v případě, že první družstvo bude mít 

minimálně 7 členů. 

5. Okresní kolo hry Plamen bude rozděleno do 4 částí. Organizační zabezpečení jednotlivých částí 

bude kolektivům zasláno emailem nejpozději 14 dnů před dnem konání dané soutěže. Doručení 

návratky na OSH Příbram a ORM Příbram bude probíhat elektronickou podobou – emailem, písemná 

přihláška bude odevzdána při presenci dané části soutěže Plamen. 

6. Štafeta CTIF: Disciplínu plní pouze 7 členů, je spojen 1. a 2. úsek a zcela vypuštěn 4. úsek dráhy. 

Všechny úseky jsou 50 m dlouhé, celková délka štafety je 350 m.  

7. Štafeta 4x60m: Družstvo postaví ze svých členů 2 čtyřčlenné štafety a to tak, že 1 závodník 

vybraný vedoucím družstva bude moci nastoupit v obou štafetách. Každá štafeta má pouze 1 pokus.  

8. Zimní soutěž: Každé soutěžní družstvo má možnost startu 1 čtyřčlenné hlídky.  

9. Štafeta požárních dvojic: Každé družstvo má možnost dvou pokusů.  

10. ZPV: Dle Směrnice hry Plamen, pouze stanoviště požární ochrana je rozděleno na 2 stanoviště 

(hasební látky, technické prostředky).  

11. Útok CTIF: Plní 7 členů (vynechává se číslo 4 a 5). U stojanu na technické prostředky plní číslo 2 

a 3 úkoly svoje a zároveň i úkoly čísla 4 a 5 (číslo 2 plní i úkol čísla 4, číslo 3 plní i úkol čísla 5). Pro 

kategorii mladší je délka vodního příkopu 90 cm, pro signalizaci terče musí naplnit nádobu 2 litry 

vody.  
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12. Požární útok: Dle Směrnice hry Plamen. Lze používat pojistky proti rozpojení koncovek hadic. 

Veškerý materiál musí být bez úprav. Požární útok bude probíhat na jednotných motorových 

stříkačkách dodaných OSH Příbram. Při PÚ je povinný nástavec na sací hrdlo. Přetlakový ventil bude 

dodán pořadatelem. 

13. Kroniky: Každý kolektiv vede kroniku, kde jsou zaznamenány jednotlivé soutěže a jiné aktivity 

kolektivu. Kronika bude vedena dle odznaku odbornosti – Kronikář. Tzn., že nepostačuje záznam o 

jedné větě (kolektiv se zúčastnil brigády). V kronice bude uveden datum, místo, záznam o aktivitě a 

celkový počet jednotlivých členů, stránky kroniky budou očíslovány. Na začátku každého ročníku 

bude platný seznam členů.  Kronika se předloží ve čtvrté části hry Plamen společně s 

vyplněným protokolem o celoroční činnosti. 

14. Rozhodčí a vedoucí: Budou (dle možností) při soutěžích ustrojeni do pracovní nebo vycházkové 

uniformy. 

15. Registrační listy: Pravidelně aktualizovat registrační list. Při každé změně v RL zaslat opravený 

na OSH a ORM. 

16. Neúčast na soutěži: Pokud se družstvo nezúčastní kterékoliv části hry Plamen, bude penalizováno 

10 TB do celkového hodnocení hry Plamen. Penalizace je za každý případ neúčasti ( nejedná se o 

penalizaci za každou disciplínu. Hra Plamen má 4. části – max. 40 TB ) 

 

Schváleno VV OSH dne 20.7. 2021 

 
  
 

 

     Bc. Václav Jankovský                                                                                                 Pavel Hájek 

      starosta OSH Příbram                                                                           ORM Příbram 
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