
SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA  
OSH Brno-venkov, Zubatého 1, 614 00 Brno – tel. 724546539, oshbo@seznam.cz 

 
Technicko-organizační zabezpečení ZPV okresního kola celoroční činnosti soutěže 

Plamen a dorostu ročníku 2021/2022 
 

Termín:      2. 10. 2021 
Místo:        Hlína 
Organizátor: OSH Brno-venkov 
Stravování:   Občerstvení bude možno pouze zakoupit. 
 

Vybavení soutěžících:  
- dle Směrnice OSH Brno-venkov - Přípravky 
- dle Směrnice hry Plamen platné od 1. 9. 2016 včetně všech platných příloh 
- Směrnice pro celoroční činnost dorostu SH ČMS, platnost od 1. 9. 2007 včetně výkladu a dodatků  
Všechny směrnice s dodatky jsou na www.dh.cz – úsek mládeže – soutěže 
 

Startují kategorie:  
přípravka, mladší žáci, starší žáci, dorostenci a dorostenky – hlídky, 
dorostenci a dorostenky – jednotlivci.  
Z jednoho sboru nesmí startovat více jak 4 jednotlivci. Na soutěži je povolen start hlídek složených 
z náhradníků různých kolektivů. 
 

Celookresního kola hry Plamen a dorostu (1. kolo – ZPV) se zúčastní všechna SDH pracující s kolektivy 

MH, jsou řádně přihlášeny na OSH, mají zaplaceny příspěvky na příslušné období a vystaveny potvrzené 

platné průkazky. 
 

Zdravotní zajištění a pojištění účastníků soutěže: 
- zdravotnickou službu v místě soutěže zajistí pořadatel 
- za zdravotní stav soutěžících odpovídá vedoucí družstva 
 

Družstva mladších žáků mohou mít své podpěry na střelbu. Pokud budou používat podpěry dodané 
OSH, nesmí mít námitky na jejich parametry. 
 

Při nedodržování pokynů rozhodčích a štábu soutěže bude celé družstvo ze soutěže vyloučeno! 
 

Družstva přivezou ke kontrole kroniky! 
 

Časový harmonogram:  
- 8.30 - začátek prezence 
- 9.00 – start prvního družstva dle časového rozpisu  

Čas startu hlídek bude rozepsán dle vrácených přihlášek. Hlídka, která nebude přihlášena, bude 
startovat na konci startovní listiny. Návratka přihlášky do 19. 9. 2021. 

 

Rozpis bude vyvěšen na www.oshbrnovenkov.cz a poslán emailem. 
 

Při doběhu hlídky do cíle je vedoucí družstva povinen se seznámit s výsledkem hlídky a poté odevzdá 
podepsaný startovní průkaz sčítací komisi.  
Po podpisu listiny běží čas k případnému podání protestu /10 min./, na pozdější námitky nebude brán zřetel. 
Protesty k celkovým výsledkům bude možné podat písemně do 24 hod. po vyvěšení na stránkách 
www.oshbrnovenkov.cz do kanceláře OSH Brno-venkov. 
 
 

Všem účastníkům soutěže přejeme mnoho úspěchů a těšíme se na Vaši účast. 
 
 

Jana Štelclová v. r.                                                                                         Petr Pejřil v. r. 
starostka OSH Brno-venkov                                                                         vedoucí OORM 



 
 
ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ SOUTĚŽE V MORAVSKÝCH BRÁNICÍCH 2. 10. 2021 
 

Příjezd rozhodčích v 7:00 
 
 
Velitel soutěže: Nesvačil Richard 
 
Hlavní rozhodčí: Ryšavá Marie 

Časomíra:  Štelclová Jana 

Rozhodčí stanovišť:  

Střelba ze vzduchovky:    Šmerda Jaroslav 

Základy topografie, přeskok:                                    Pejřil Petr 

Uzlování, optická signalizace:   Weis Milan 

Základy první pomoci:    Flodrová Jitka 

Požární ochrana:         Kohoutek Ctibor  

Lano:       Zbořil Tomáš 

 

Sčítací komise: Ing. Pospíšil Roman 

Hospodářská komise a technické zázemí: VV OSH Brno-venkov 
Zapisovatelé:  Štelclová Jana 

Materiální pomoc zajišťuje SDH Hlína 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přihláška pro ZPV soutěže hry Plamen a celoroční činnosti dorostu 2021/2022 
 

! Vraťte na OSH Brno – venkov nejpozději do 19. září 2021! 
/emailem a originál předat při registraci hlídky/. 

 

SDH v ……………………………………………………………………………………… 

Přihlašuje do soutěže hry Plamen a dorostu: 

…………… hlídek přípravky 

…………… hlídek mladších žáků 

…………… hlídek starších žáků 

…………… hlídek dorostenců 

…………… hlídek dorostenek 

…………… jednotlivců dorostenců 

…………… jednotlivců dorostenek 

/ U jednotlivců zašlete jmenný seznam! / 
 
Členové družstva souhlasí s využitím fotografických, filmových a jiných obrazových nebo zvukových záznamů, které 
byly pořízeny osobami, které pověřil štáb soutěže, na příslušném postupovém kole k dalším provozním účelům SH 
ČMS (plakáty, propagační předměty, informační tiskoviny apod.). 
 
Vedoucí družstva čestně prohlašuje a stvrzuje svým podpisem, že souhlasí se zněním Organizačního 
zabezpečení, že zdravotní stav přihlášených je odpovídající k absolvování akce, na kterou se prostřednictvím této 
přihlášky přihlašují, že soutěžící i jejich zákonní zástupci byli seznámeni s prohlášením o dalším využití obrazových 
materiálů a se zpracováním osobních údajů přihlášených správcem SH ČMS, Římská 45, 121 07, Praha 2, který 
shromažďuje a zpracovává osobní údaje i prostřednictvím svých organizačních jednotek OSH a SDH k účelům 
statistickým na dobu nezbytnou pro účely organizace a vyhodnocení soutěže a že veškerá výstroj, výzbroj, stroje a 
zařízení, které budou přihlášení při soutěži používat odpovídají ustanovením Směrnice hry Plamen.  

 
 
 
 
V …………………………                                                 …………………………………… 
                                                                                             Jméno a podpis vedoucího mládeže 
                                                                                             telefon: 
                                                                                             email: 
 

 

Razítko SDH                                                                       …………………………………….. 
                                                                                                      Podpis starosty SDH 


