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Organizační zabezpečení soutěže 

 
Datum konání: 21. 6. až 23. 6. 2019 

Místo konání: Městský stadion Mladá Boleslav 
Soutěž proběhne za finanční podpory Středočeského 

kraje. 
 



 
 
ÚČAST:   1. Vítězná družstva mladých hasičů z okresních kol Středočeského 
                       kraje ve složení: max. desetičlenné družstvo mladých hasičů + 2 x 
                       vedoucí. 
                   2. Vítězná družstva dorostu z okresních kol Středočeského kraje ve 
                        složení: max. osmičlenné družstvo dorostu + 2 x vedoucí. 
                   3. Vítězní závodníci v kategorii jednotlivců dorostu z okresních kol 
                      Středočeského kraje ve složení: dorostenec (dorostenka) + vedoucí. 
 
                  V případě postupu více závodníků z jednoho SDH bude strava zajištěna 
                  pro jednoho vedoucího k těmto závodníkům. 
 
 
 
PŘIHLÁŠKY: Přihlášky je nutno odevzdat (zaslat) na své vlastní OSH. OSH je povinno zaslat tyto 
přihlášky na emailovou adresu p. Aleše Kardy karda@tecomat.cz v elektronické podobě, tedy 
elektronicky vyplněno, bez podpisů a razítek. Přihláška bude zaslána ve formátu  .xls. Do přihlášky 
prosím uveďte, jakou stravu odeberete. Tyto přihlášky je možno stáhnout na webu Krajského sdružení 
Středočeského kraje https://www.ksh-stck.cz/. Originální přihlášku s podpisy a razítky odevzdáte u 
prezence.  
 
 
ŠTÁB SOUTĚŽE – ŘÍDÍCÍ ČÁST: 
 
                      NÁČELNÍK ŠTÁBU:  Aleš Karda 
                      ZÁSTUPCE NÁČELNÍKA:  Ladislav Hložek 
                      VELITEL SOUTĚŽE: Josef Rys 
                      ZÁSTUPCE VELITELE SOUTĚŽE a VEDOUCÍ TECHNICKÉ ČETY:    
                                                                                                             Václav Červinka                                            
                       HLAVNÍ ROZHODČÍ: Plamen – Vlastimil Schuh 
                                                               Dorost – Petr Polášek 
                       PROTESTY: dle platné Směrnice hry Plamen a Směrnice pro celoroční činnost dorostu 
                       ODVOLACÍ KOMISE: náčelník štábu, hlavní rozhodčí, velitel soutěže 
 
 
 
ŠTÁB SOUTĚŽE – ORGANIZAČNĚ – TECHNICKÁ ČÁST: 
 
                      VEDOUCÍ SČÍTACÍ KOMISE: Jana Vávrová 
                      ELEKTROČASOMÍRA:  
                      RADIOSPOJENÍ: OSH Mladá Boleslav 
                      PRESS:  
                      KOMENTÁTOR: Dana Vilímková 
                      PRACOVNÍ SKUPINA: OSH Mladá Boleslav 
                      HOSPODÁŘSKÝ PRACOVNÍK: Ivanka Aulická, Zdenka Šindelářová 
                      ZDRAVOTNÍ SLUŽBA: Klaudianova nemocnice Mladá Boleslav 
                      VSTUPNÍ KONTROLA: z nominovaných rozhodčích 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ORGANIZAČNÍ POKYNY: 
 
 DOPRAVA: Zajistí OSH ve spolupráci s příslušnými SDH 
 PREZENCE SOUTĚŽÍCÍCH: Bude probíhat dle časového harmonogramu soutěže. Při prezenci 
odevzdají vedoucí družstev doklady dle platné Směrnice hry Plamen a Směrnice celoroční činnosti 
dorostu upravené dle rozhodnutí KORM: 
 
                   a) Vyplněnou originální přihlášku. 
                   b) Členské průkazy SH ČMS všech členů družstva s fotografií a občanské průkazy nebo 
pasy u členů starších 15 let (narození před 31. 3. 2004; v případě postupu všichni závodníci musí na 
MČR předložit pas nebo OP, tedy i ti mladší 15 let) 
                   c) Kroniku a charakteristiku družstva 
 
ÚSTROJ SOUTĚŽÍCÍCH: Dle stejnokrojového předpisu SH ČMS – I/6-2016 – sportovní stejnokroj 
pro mladé hasiče a dorostence a platné Směrnice hry Plamena a Směrnice pro celoroční činnost 
dorostu. Je nutno dodržet ústrojovou kázeň i nástupy. 
 
ÚSTROJ VEDOUCÍCH: Pracovní stejnokroj PS II nebo PS I na zahajovací a závěrečný nástup v 
příslušné kategorii. 
UBYTOVÁNÍ: Zajišťuje si každé soutěžní družstvo ve vlastní režii. 
STRAVOVÁNÍ: Zabezpečuje pořadatel: 
         pro družstva MH začíná v pátek obědem a končí v sobotu obědem, 
         pro družstva dorostu v sobotu večeří a končí v neděli obědem, 
         pro jednotlivce jen sobotní oběd. 
 
Stravování vedoucích, soutěžících o rozhodčích bude probíhat na stadionu. Do 17. 6. 2019 je možno 
doobjednat stravu (navíc) u pí. Vávrové - tel. 775 344 523 nebo vavrovajanina@seznam.cz. 
 
Po celou dobu konání soutěže bude možné zakoupit občerstvení přímo v areálu stadionu. 
 
 
 
INFORMACE:  
Aleš Karda (vedoucí KORM) tel. 721 311 167, 
e-mail: karda@tecomat.cz 
 
Ladislav Hložek (starosta OSH Mladá Boleslav) 
tel. 728 673 303, email: hlozekladislav@seznam.cz 
 
 
 
 

      
Důležité upozornění: V celém areálu je přísný 

zákaz kouření! 
 
 



 
 
STARTOVNÍ ČÍSLA: 
 
Byla vylosována na krajské poradě vedoucích v Praze dne 12. února 2019. 
 

OSH   Plamen Dorostenky Dorostenci 
BENEŠOV  1 1 4 
BEROUN  4 5 1 
KLADNO  9 7 2 
KOLÍN  11 3 11 
KUTNÁ HORA  10 12 9 
MĚLNÍK  12 2 7 
MLADÁ BOLESLAV  7 4 12 
NYMBURK  5 11 8 
PRAHA – VÝCHOD  2 8 10 
PRAHA – ZÁPAD  6 9 6 
PŘÍBRAM  3 6 5 
RAKOVNÍK  8 10 3 
 
 
 
 
Dorostenky a dorostenci – jednotlivci jsou seřazeni za sebou ve stejném pořadí jako kolektivy 
dorostenek a dorostenců. V případě neúčastí některého z družstev nebo jednotlivců se startovní čísla 
posouvají. 
 
 
 
 
 
Organizační zabezpečení bylo schváleno Výkonným výborem Krajského sdružení hasičů Středočeského kraje 
dne 14. května 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aleš Karda, v. r.                           Ladislav Hložek, v.  r.                                Oldřich Lacina, v.  r.  
vedoucí KORM                     starosta OSH Mladá Boleslav                starosta KSH Středočeského kraje 

 

 

 

 

 



 

ČASOVÝ HARMONOGRAM SOUTĚŽE: 
 
Pátek – Plamen: do 8.30   příjezd rozhodčích 
   8.30 – 10.00  porada rozhodčích Plamen 
   10.00 – 11.00  prezence Plamen 
   11.00   porada vedoucích 
   11.15 - 11.45  štafeta dvojic 
   12.00 - 12.30  nástup 
   12.45 - 13.30  štafeta 4x60 
   13.30 – 14.30  oběd 
   15.30 - 16.15  štafeta CTIF  
   16.30 až do večera trénink PÚ 
   17.00 – 19.30  ZPV 
   18.00 – 20.00  večeře 
   21.00 – 22.00  porada rozhodčích k dorostu 
 
Sobota – Plame: 7.00 – 8.00  snídaně 
   8.10   trénink CTIF PU 
   8.30 - 9.30  PÚ (1-6), CTIF PU (7-12) 
   9.30 - 10.40  PÚ (7-12), CTIF PU (1-6) 
   11.30   vyhlášení výsledků 
   11.00 – 13.00  oběd 
 
Dorost - Jednotlivci:   9.00 – 10.00  prezence jednotlivců 
              10.00                         porada vedoucích 
              10.00                           nástup jednotlivců (zahájení) + porada vedoucích 
              10.30                        tréninky dorci J. 100 m př., dorky J. dvojboj 
              10.50 – 11.30              dorci  100m př., 3 dráhy; dorky dvojboj 3 dráhy 
                                    11.20 - 12.15              oběd (jednotlivci) 
                                    12.15 – 13.00  test dorci + dorky 
              13.00 – 14.00  dorky  100m př., 3 dráhy; dorci dvojboj 3 dráhy   
                                    14.30 – 15.00  závěr; nástup  
     
Dorost - Družstva: 13.00 – 14.00         prezence družstev 
                                    14.00   porada vedoucích družstva 
   14.15    nástup družstev  

14.30                  trénink 100m dorky 
   15.00 – 16.30  100m př dorky, trenink PÚ dorci, 
   17.30 – 19.00  100m př. dorci, trenink PÚ dorky, 
   18.00 – 19.30  večeře 
   22.00 – 6.00  noční klid 
 
Neděle - Dorost: 6.30 – 8.00  snídaně 
   8.00   trénink štafeta 
   8.30 – 10.00             štafeta (obě kategorie současně) 
   10.00 – 11.30             dorci PÚ, dorky testy 
   11.00 – 12.30             oběd 
   11.30 – 12.00             přestavba dráhy 
   12.00 – 13.30             dorky PÚ, dorci testy 
   14.00    vyhodnocení 
 
Tam, kde není výslovně uveden čas tréninku, je prodloužen čas na disciplínu. S tréninkem se v 
takovém případě počítá těsně před vlastní disciplínou.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



Průběh a provedení elektronického měření disciplíny Požární útok CTIF 

 

Elektronické měření času pokusu při disciplíně Požární útok s překážkami CTIF se provádí podle 
aktuálně platných mezinárodních pravidel.  

Časomíra:  

 elektronická 

 ruční jako záloha 

Způsob měření:  

Start: čidlo (fotobuňka, světelná závora) 

 

 

 

 0,5 m před startovní čárou je další čára, na které budou připraveni závodníci. Pokud by stáli na 
startovní čáře, mohlo by dojít k tomu, že při otáčení vpravo v bok neúmyslně spustí časomíru.  



 

 

Cíl:  

 Hříbek – na konci bude ukončovat závodník – číslo 1. 
 Ruku zvedá a zmáčkne hříbek nebo obráceně – záleží na něm.  
 Pokud zmáčkne dříve, je to nesprávná práce – hodnoceno trestnými body za něj + trestné body 

za všechny, kteří budou ještě na dráze a nebudou mít dokončenou svoji práci.  
 Čas poběží do té doby, dokud nezmáčkne velitel.  

   

Pozn. Obrázky jsou převzaty z mezinárodních pravidel, pouze dokumentují princip měření.  

 

 

 

 



Průběh a provedení elektronického měření disciplíny Štafeta požárních dvojic 

 

Elektronické měření času pokusu při disciplíně Štafeta požárních dvojic se provádí takto:   

Časomíra:  

 elektronická 

 ruční jako záloha  

Způsob měření:  

Start bude proveden startovací pistolí, která spustí časomíru. Na cílové čáře bude umístěna brána 
s fotobuňkami časomíry, kterou budou závodníci probíhat. Časomíra bude zastavena proběhnutím 
posledního závodníka štafety.  

Závodníci v cíli se musí řadit tak, aby svým pohybem nezasahovali do paprsku časomíry.  

V případě, že dojde k problému s elektronickým měřením, budou pro všechna družstva použity 
časy změřené ručním měřením.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nabídka ubytování (každé družstvo si zajišťuje samo): 
 

Chatová a stanová osada 

Volnočasový areál Bakov nad Jizerou 
Kontakt - ubytování:  

  osobně: v recepci Volnočasového areálu 
  telefonicky: +420 703 486 669 
  e-mailem: penickova@bakovnj.cz 

   www.bakovnj.cz 
 
ATC Kosmonosy 
 
Kemp  
Pod Oborou  
293 06 Kosmonosy 
Vedoucí: Brunclík Miloš 
Tel: +420 607 665 045 
E-mail: brunclik.camp@volny.cz 
 
 
Penzion UNO 
 
U cukrovaru 287 
293 01 Mladá Boleslav, Čejetičky 
tel: +420 326 731 879 
E-mail: jitka.koudelkova@uno-group.com 
www.uno.mbfirmy.cz 
 
 
Kemp Duo Camp 
 
Nová Ves u Branžeže 
Markéta Forejtová  
Tel: +420 604 287 501 
Tel: +420 603 474 619 
E-mail: info@duocamp.cz 
www.duocamp.cz 
 
 
 
Penzion a ubytovna Bakov 
 
Iva Picková 
 Boleslavská 155 
294 01 Bakov nad Jizerou 
Tel: +420 603 760 313 
E-mail: ubytovanibakov@seznam.cz 
www.ubytovanibakov.cz 
 

 

  


