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Projednáno a schváleno na OORM konané 23. 4. 2018 
 



PODMÍNKY ÚČASTI: 
 

Všech soutěží se v kategorii Přípravka může zúčastnit pouze družstvo v plném počtu 

(nebude možnost si půjčit závodníka) bez rozlišení pohlaví ve věku od 3 do 6 let. Dítě musí 
být schopno úkol samostatně splnit bez fyzické pomoci vedoucího. 
 
Na obou kolech hry Plamen platí, že člen družstva Přípravky může doplnit družstvo 
mladších. Ovšem v ten den nesmí závodit ve více kategoriích (za mladší i za přípravku)  
 
Děti ve věku do 6 let se ve své celoroční činnosti připravují na hru Plamen formami, které 
odpovídají jejich věku.  
 
Družstvo přípravek je součástí kolektivu MH daného SDH a je tedy možné mít pro všechny 
kategorie jednotnou kroniku. Přípravkám se nehodnotí celoroční činnost jako u starších 
kategorií.  

 
 

Práva a povinnosti vedoucích 
 

Mít děti řádně přihlášeny  
a) zaplacené členské příspěvky  
b) fotky dětí v průkazkách členů 
c) vyplněný registrační list kolektivu (odevzdává se do 31. 1. a je možno jej průběžně 
aktualizovat, zejména 1. 9. při začátku nového ročníku) 
 
Nasazovat děti jen na úseky, které fyzicky zvládnou 
Vedoucí (i vícero na různých úsecích disciplín) smí dětem verbálně pomáhat, vyjma vedení 
závodníků. V případě jednoznačného vedení má rozhodčí právo posoudit takovéto chování 
vedoucího a pokus prohlásit za neplatný! Toto se nevztahuje na ZPV, zde platí přesný opak. 
 
Je zakázáno dětem jakkoliv fyzicky pomáhat, kromě případů popsanými v této směrnici 
Vedoucí smí hlídku doprovázet na závodech požární všestrannosti bez možnosti jakékoliv 
verbální pomoci! Rozhodčí má právo za takovouto pomoc dát dítěti trestné body, jako  
za špatnou odpověď nebo provedený úkon. Vedoucí smí děti vést za ruce a tím jim pomáhat 
v běhu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Práva a povinnosti pořadatelů soutěží 
 

Ohlásit v OZ soutěže, zdali je soutěž i pro kategorii Přípravka 
Pakliže se rozhodne pořadatel zařadit do své soutěže tuto kategorii, musí mít dle pravidel 
druhou doplňkovou soutěž i pro Přípravku. 
Pořadateli není nařízeno mít společnou doplňkovou disciplínu i pro Přípravku. Tzn., jestliže to 
terén, časové možnosti atd. nedovolují, může být takovou disciplínou cokoliv, její pravidla  
a způsob hodnocení však musí pořadatel sdělit již v OZ. 

 

 

Protesty a odvolání 
 

Protesty a odvolání proti hodnocení družstva nebo průběhu disciplín se řídí předpisy 
stanovenými ve směrnici hry Plamen. 
Zcela nově OORM zavádí kauci na protest proti účasti závodníka, který dle vědomí jiného než 
vlastního vedoucího nesplňuje věkové omezení dané kategorie. V tomto případě má právo 
dotyčný takový protest vznést těsně před, během nebo těsně po ukončení pokusu daného 
družstva, aby se dal protest posoudit dle předkládaných startovních listin a dodatečně 
vyžádaných průkazek nebo ověření si věku a členství jinou formou (evidence členů SDH  
na internetu). 
OORM také stanovuje kauci 100,- Kč na každý protest s tím, že pokud se ukáže jako mylný, 
kauce se nevrací. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Úprava požárně technických disciplín 
 
 

Disciplíny v jarním kole 
 

Na disciplíny bude družstvo v plném počtu (nebude možnost si půjčit závodníka) 
 
1. Požární útok 
a) Možnost nahradit hadici „B“ hadicí „C“ + přechodky na stroji a rozdělovači. 
b) Možnost nahradit hadici „C“ hadicí „D“ včetně proudnice. 
c) Možnost nahradit rozdělovač B-CBC rozdělovačem C-DCD. 
d) Bude hodnoceno překročení čáry při stříkání. 
e) Při vložení savice do kádě a její přidržení je možná pomoc dospělého. 
f) Dohled dospělé osoby u proudnic. 
 
2. Štafeta dvojic  
a) První dvojice hadici rozloží a napojí dle pravidel a druhá dvojice hadici odpojí od hydrantu 
a proudnice, přeloží a proudnici přinese do cíle. Hadice se nemotá, zůstává na místě. 
 
3. Štafeta 4x60m 
a) Příčné břevno max. 60cm vysoké. 
b) Je možná pomoc dospělé osoby u kladiny. 
c) Hadice na čtvrtém úseku mohou být nachystané vedle rozdělovače, ale musí mezi 
koncovkami projít list papíru. 

 

Podzimní kolo 

 
ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI: 

 
1. Stanoviště Střelba: 
a) Střelba ze vzduchovek je nahrazena kruhem o poloměru 1m a děti ze vzdálenosti  
3 m od hranice kruhu do něj vhazují míčky. 
b) Každý má tři rány, každá neproměněná rána = 1 trestná minuta. 
c) Max. 15 trestných minut. 
 
2. Stanoviště Topografie: 
a) Děti zorientují mapu pomocí buzoly, která bude předem nastavená na sever,  
tedy „chlíveček na značce N“  
b) Rozhodčí neposuzuje otočení mapy dle písma.  
c) Tolerance se zvedá na + - 10stupňů. 
d) Děti si vylosují obrázky 5 topografických značek z 15 jako u mladších.  
e) Max. 10 trestných minut. 
 
3. Stanovištěm Uzly: 
a) úprava uzlů pro přípravku na dva – lodní a plochá spojka 
b) Max. 15 trestných minut. 



 
 
 
 
 
4. Stanoviště Zdravověda: 
a) Děti provádí obvaz kolena a znehybní šátkem ruku, přičemž je jedno kolik dětí váže ruku  
a kolik koleno. 
b) Transport zraněné nohy je proveden naznačením zvednutím zraněného na stoličce 
spojených rukou bez transportu. Živá berla je provedena také naznačením bez transportu. 
c) Hodnocení: špatně ošetřená ruka - 2 trestná minuta 
                       špatně ošetřená noha - 3 trestná minuta 
                       špatně naznačený transport nohy - 5 trestná minuta 
                       špatná naznačená živá berla - 5 trestná minuta. 
d) Max. 15 trestných minut. 
 
5. Stanoviště PO: 
a) Děti přikládají grafické značky ke skutečným technickým prostředkům jako jiné kategorie. 
b) Rozhodčí jim připraví pouze 5 daných technických prostředků jako u mladších. 
c) Max. 5 trestných minut. 
 
6. Stanoviště Lano  
a) Děti musí přejít po položené kládě v délce 5 m. 
b) Za nesplnění disciplíny  - 3 trestné minuty. 
d) Max. 15 trestných minut. 


