
 

 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

 

Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

okresu Teplice 

 

 

 
 

 

Organizační zabezpečení 

okresního kola hry Plamen a Dorostu 

v okrese Teplice 

 

 

20.5. – 21.5. 2022 

 V Duchcově 
  

Datum:   20.5. – 21.5 2022 

Místo:    sportovní areál Bažantnice, Duchcov 

Pořadatel:   OSH Teplice  

 

Odpovědné osoby:  Jan Šaršoun (vedoucí OORM Teplice) 



 

 

 Viera Nejedlá (starostka OSH Teplice) 

 

Účast:

 

  

desetičlenných družstev mladých hasičů + vedoucí + trenér 

jednotlivci dorostu dorky, dorci + vedoucí + trenér 

 

 

Časový harmonogram: 

 

PÁTEK 20. května 2022 

 

 16:30 – 17:00 prezence družstev  

 17:10 - 17:20 nástup 

 17:30 plnění disciplín 

 ZPV 

 štafeta požárních dvojic – dvě dráhy – ruční časomíra (zároveň se 

ZPV) 

 dvojboj – jedna dráha – elektronická časomíra (zároveň se ZPV) 

 test z PO (zároveň se ZPV) 

 

 

SOBOTA 21. května 2022  

 

 8:30 plnění disciplín:   

o Štafeta CTIF – jedna dráha – elektronická časomíra 

o Útok CTIF – jedna dráha – ruční časomíra 

o Štafeta 4x60m – jedna dráha – elektronická časomíra 

o Požární útok – dva stavy (mladší a starší) – elektronická časomíra 

o běh na 100 m s překážkami – jedna dráha dorky, jedna dráha dorci – 

elektronická časomíra (zároveň s PÚ) 

 15:00 nástup a vyhodnocení  

 

 

 

Doprava:  na vlastní náklady družstev 

Strava:   hra Plamen: bez balíčku, pitný režim ano 

 Dorost:  bez balíčku, pitný režim ano 



 

 

TČ a rozhodčí:  balíček + pitný režim 

 

Na místě bude v sobotu 21.5. k dispozici stánek s občerstvením. 

                                     

Vedení soutěže:  náčelník štábu:  Jan Šaršoun 

velitel soutěže:  Viera Nejedlá 

hlavní rozhodčí:  Jaroslav Feller 

vedoucí TČ:  Ing. Adolf Langer 

sčítací komise:  bude určena na místě 

rozhodčí disciplín: budou určeni na místě  

 

Technické zajištění: překážky:   Ing. Adolf Langer  

časomíra:   Jaroslav Feller, HZS TP (záložní a 

použije se na 100m překážek - 

SDH Duchcov) 

ozvučení soutěže: Jan Klouček 

doprava vody:  SDH Duchcov 

 

Nářadí:   Tohatsu (OSH Teplice, SDH Srbice, SDH Osek, SDH 

Košťany a Střelná)    

proudnice (OSH Teplice) 

přetlakový ventil (Link, Popovič) 

PHP na štafetu 4x60m a štafetu CTIF a dvojboj (Šaršoun) 

terče (OSH Teplice, SDH Duchcov) 

nádrž (OSH Teplice, SDH Duchcov) 

základna (OSH Teplice, SDH Duchcov) 

 

u prezence budou vedoucím družstev sděleny další závazné pokyny organizátora 

 

Zdravotní zajištění: OSH Teplice 

Kontrola nářadí: v průběhu soutěže 

 



 

 

Přihláška: Vedoucí z jednotlivých SDH zodpovídají za odeslání 

vyplněné přihlášky  do 9.5.2022 na e-mailovou adresu OSH. 

                                   

 Adresa:       osh.teplice@seznam.cz 

 

Informace: vedoucí OORM Teplice – Jan Šaršoun 722 674 326 

    

Pojištění:  na základě zaplacených příspěvků na rok 2022 

 

 

Hodnocení disciplín: dle směrnic hry Plamen, platnost od 1. 9.2016 

dle směrnic pro činnost dorostu SH ČMS, platnost od 1. 9. 

2007 + dodatky.  

 

Kauce:  Při podání protestu rozhodčímu disciplíny bude složena finanční 

částka (kauce) ve výši 200,- Kč. Při odvolání hlavnímu rozhodčímu 

bude složena kauce ve výši 400,- Kč, při odvolání odvolací komisi 

bude složena kauce ve výši 600,- Kč. V případě uznání protestu nebo 

odvolání se vrací celá částka, v případě zamítnutí protestu nebo 

odvolání se celá částka stává příjmem pořadatele. Plátci kauce bude 

vystaven příjmový doklad.  

 

Prezence:   

Každý vedoucí kolektivu a jednotlivce odevzdá u prezence: 

 doplněnou přihlášku v případě změn 

 rozpis štafet 4x60m (jmenovitý) 

 členské průkazy s fotografií, osoby starší 15ti let občanský průkaz 

 kroniku kolektivu 

 

Každý vedoucí musí dohlédnout na kázeň kolektivu, v případě hrubého  

porušení kázně bude družstvo vyloučeno ze soutěže. Při dětských soutěžích je 

přísný zákaz kouření a pití alkoholu v areálu sportoviště.  
 

 

OSH ČMS TEPLICE SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNY 

mailto:osh.teplice@seznam.cz

