Sdružení hasičů ČMS, okres Plzeň – sever, odborná rada mládeže
vydává

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ
48. ročníku hry "PLAMEN" pro ročník 2019 - 2020
Vážení přátelé,
Se zahájením nového školního roku je spjato i zahájení celoroční činnosti mladých
hasičů. Vysoká úroveň většiny soutěžících kolektivů našeho okresu v uplynulých ročnících
dává naději, že začínající soutěž bude velkým zápolením kvalitních družstev. Potvrzením
kvalitní činnosti mladých hasičů na našem okrese je stále narůstající počet kolektivů a
samozřejmě úspěchy ve vyšších kolech. Zástupci našeho okresu Manětín a Horní Hradiště
zvítězili na krajském kole hry Plamen v obou kategoriích. V kategorii dorostu v uplynulé
sezoně na krajském kole získali zástupci našeho okresu stupně nejvyšší. Družstvo
dorostenek z Úněšova a družstvo dorostenců z Horní Bělé. Všichni reprezentovali
Plzeňský kraj na MČR hry Plamen a soutěže dorostu ve Vlašimi a Svitavách. Mladým
hasičům z Manětína se podařilo obhájit titul mistrů republiky. Dorostenky z Úněšova
získali 2. místo. Dorostenci z Horní Bělé na získali místo osmé.
Všem mladým hasičům i jejich vedoucí patří velké poděkování za vynikající
reprezentaci našeho okresního sdružení hasičů. Poděkování samozřejmě patří všem
mladým hasičům a jejich vedoucím za aktivní činnost nejen při přípravách na soutěže ale i
pořádání letních táborů a dalších akcí.
Všem kolektivům přeje odborná rada mládeže mnoho úspěchů v jejich činnosti.
48. ročníku hry Plamen se mohou zúčastnit kolektivy sdružující děti mající zájem o
požární ochranu. Podmínkou je registrační list kolektivu odevzdaný na OSH k 31. 1. 2019,
nebo nejpozději 5 dnů před zahajovacím kolem (nově založené kolektivy).
Každý člen musí mít při zahájení soutěže členský průkaz s fotografií a zaplacené
členské příspěvky. V případě žádosti o nový členský průkaz je nutno po zaslání přihlášky
na OSH zadat fotografii do programu centrální evidence SDH v elektronické podobě.
Zahajovací kolo 48. ročníku hry PLAMEN se koná 12. října 2019 v Tlučné
Presence družstev proběhne v od 8,30 hod.
Při presenci předloží vedoucí potvrzenou kopii přihlášky družstva zaslanou přes
prihlasky.dh.cz členské průkazy s fotografií, v případě nově přihlášeného člena stačí
přihláška potvrzená SDH s přiloženou fotografií.

Dojezd družstev je dle časového rozpisu závodu požárnické všestrannosti, který
získáte na www.oshps.cz – návštěvní kniha (diskuse). Na této adrese se družstva přihlásí
nejpozději do 5. října 2019.
V přihlášce uveďte: název SDH, počet družstev – případně hlídek na ZPV s
označením starší, mladší, přípravka a požadovaná startovní čísla. V případě zařazení více
družstev v kategorii starších označit družstva i hlídky. Podmínkou je, aby mezi
jednotlivými hlídkami ze stejného SDH byla dodržena mezera dvou startovních čísel.
Starty budou prováděny v rozestupu pěti minut bez rozdílu kategorie.
Příklad: pokud kolektiv předpokládá zapojení dvou družstev do hry Plamen (min 14 dětí)
přihlašuje starší Všeruby A. hlídka I, II, Všeruby B hlídka I, II a družstvo mladších (min 5
dětí) s označením A,B,C atd.
Pokud vámi požadované číslo bude již obsazeno, pořadatel vám přidělí nejbližší volné
číslo.
Mimo přihlášení na webu oshps.cz je nutné zaslat z důvodu registrace
sportovců jmennou přihlášku pro každé družstvo samostatně přes portál
prihladky.dh.cz a to nejpozději do čtvrtka 9. října 2019. Potvrzenou kopii přihlášky
odevzdá vedoucí při presenci.
Kolektivy musí dojet v dostatečném předstihu protože, při nástupu na ZPV musí mít
družstvo splněnu štafetu požárních dvojic.
POZOR
- při pozdním nastoupení na ZPV běží družstvu čas disciplíny dle časového rozpisu.
- Každý kolektiv MH má povinnost dodat na obě okresní kola hry Plamen, minimálně
jednu osobu, která bude zařazena jako rozhodčí, případně pomocný rozhodčí. Pro
splnění této podmínky není nutná kvalifikace rozhodčího.
V případě nedodání rozhodčího, nebude kolektivu umožněn start.
Pokud budete mít problémy s přihlášením družstva, nebo jakýkoli dotaz, obraťte se na
Jardu Fránu 724 181 189.
Jarní kolo proběhne jako dvoudenní soutěž. Místo konání a termín bude upřesněn.
Družstva soutěží bez rozdílu pohlaví. Dle uvedených věkových kategorií
V mladší kategorii startují děti narozené v letech 2009, 2010, 2011, 2012 a mohou i
mladší.
Ve starší kategorii startují děti narozené v letech 2005, 2006, 2007, 2008 a mohou i
mladší.
Kategorie mladších může být doplněna přípravkou, kategorie starších může být
doplněna mladšími, nikoli naopak. Do krajského kola postupuje v obou kategoriích vítězné
družstvo.

U P O Z O R N Ě N Í – nedodržení věkových kategorií bude posuzováno jako
úmyslný podvod a trestáno vyloučením z celoroční soutěže.
Soutěž bude vyhlášena ke dni konání podzimního okresního kola 12. 10. 2019.
Soutěží se dle směrnice hry Plamen s platností od 1. 9. 2016 a úpravami OORM Plzeň –
sever.

Jaroslav Frána
Vedoucí OORM Plzeň - sever

