
1 ZPV

Okresního kola hry Plamen  2020/2021

SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Zlín 

spolu s SDH Pohořelice

Organizační zabezpečení

Termín příjmu přihlášek: 4.10.2020 do 23:59 hod. 

https://forms.gle/oDedAyKmSZpxczqC7

Organizátor soutěže: SDH Pohořelice

Termín konání soutěže: 10.10.2020

Místo konání:       fotbalové hřiště Pohořelice

Doprava kolektivů:   • Na vlastní náklady SDH

Zdravotní služba:   • Zajistí pořadatel 

Soutěž se koná za každého počasí

• Okresního kola se mohou zúčastnit soutěžní družstva s max. počtem 10 

dětí, 1 vedoucí a 1 řidič

• Startovní pořadí určí pořadatel. 

Účast:

Kategorie:

Prezence:

Startovní pořadí:

• Prezence bude provedena po příjezdu družstva.

• Věk soutěžících musí odpovídat směrnicím hry Plamen

• Soutěžící musí mít s sebou průkaz SH ČMS s fotografií

• Mladší žáci

• Starší žáci

Hodnocení:

• Oděv a obuv dle Směrnice hry Plamen.

• Provedení a hodnocení dle Směrnice hry Plamen platné od 1.9.2016 s 

dodatky OORM Zlín.

Soutěžní disciplína:

Vybavení účastníků:

• Družstvo, které má 10 členů družstva, může utvořit 2 hlídky s 5 členy. Družstvo s 

menším počtem soutěžících utvoří 1 hlídku. Každá hlídka má jeden pokus.



Letošní podzimní kolo bude bez disciplíny požární útok CTIF. Prosím přihlašujte jen hlídky na 

ZPV. Pokud máte více jak dvě hlídky v dané kategorii, připište za vaším jménem A, B, C … 

Rozlosování letos neproběhlo. Na webu www.oshzlin.cz a poté v emailu dostanete čas 

startu. V daný den můžete sledovat odběhnuté hlídky on-line. Přihlášení nejpozději do 

neděle 4.10.2020 do 23:59 hodin! Informace o vašem času startu dostanete nejpozději ve 

středu do 23:59. Prosíme, buďte minimálně 35 minut před startem na místě. Registace 

probíhá vždy 30 minut před startem první hlídky,dříve NEBUDETE VPUŠTĚNI! Vždy jen daná 

kategorie. Vím, že to bude letos složitější, ale musíte pochopit situaci, být ohleduplní a 

připravení na nenadálé změny. POKUSTE SE OMEZIT ZMĚNY PŘED STARTEM NA 

MINIMUM. Ideálně ŽÁDNÉ ZMĚNY!

 

Zdeněk Hradil, v.r. Vlastimil Nevařil, v.r.

Štáb soutěže:

Velitel soutěže: Zdeněk Hradil
Hlavní rozhodčí: Miroslav Šípek

Zahájení soutěžní disciplíny:

vedoucí OORM Zlín starosta OSH Zlín

9:00

 Časový rozvrh soutěže:

Příjezd kolektivů: 35 min. před startem 1. hlídky SDH
Prezence:

Dotazy k provedení, hodnocení disciplín a k organizaci soutěže zodpoví Zdeněk Hradil, e-mail: 

oormzlin@gmail.com nebo na tel. 775 305 225

30 min. před startem 1. hlídky SDH


