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HRA PLAMEN 
Všeobecné podmínky 

 

Okresní kolo hry Plamen se koná dle platné Sm rnice hry Plamen z roku 2016 jejího I. vydání, které je v platnosti od 

1. 9. 2016 včetn  dodatků (dále též Sm rnice) a dle úprav této Sm rnice pro okresní kolo OSH Nymburk uvedených 

níže. 

 

PODMÍNKY ÚČASTI: 
 

Z důvodu používání jednotných PS ve všech kategoriích se na základ  rozhodnutí OORM a VV 

OSH můžou jarní části okresního kola hry Plamen účastnit mladí hasiči v kategoriích – přípravka, 

mladší, starší, jejichž SDH zaplatilo do konce března 2017 přísp vek na provoz společných 

požárních stříkaček ve výši 1000,-Kč za SDH.  

 

Okresního kola hry Plamen se může zúčastnit nejmén  5 členný kolektiv mladých hasičů bez 
rozlišení pohlaví.  
A) Okresního kola se m že v kategorii mladší zúčastnit nejmén  5 členné družstvo mladých hasič  bez rozlišení 
pohlaví ve věku do 11 let. Soutěžící musí být narozen 1. 1. 2006 a později.  
Družstvo soutěžící v kategorií mladší smí být doplněno jedním členem z kategorie starší, který byl narozen v roce 2005. 
Takový závodník musí být v přihlášce uveden na 1. míst  a označen písmenem „V“ za jménem. 
 

B) V kategorii starší se okresního kola m že zúčastnit nejmén  7 členné družstvo mladých hasič  bez rozlišení 
pohlaví ve věku do 15 let. Soutěžící musí být narozen 1. 1. 2002 a později.  
Družstvo soutěžící v kategorií starší smí být doplněno jedním členem, který byl narozen v roce 2001.  
Takový závodník musí být v přihlášce uveden na 1. míst  a označen písmenem „V“ za jménem.  
 

C) V kategorii přípravka se okresního kola m že zúčastnit nejmén  5 členné družstvo mladých hasič  bez 
rozlišení pohlaví ve věku do 7 let. Soutěžící musí být narozen 1. 1. 2010 a později. 
Přípravka plní disciplíny: ZPV, štafeta dvojic, štafeta 4 x 60 m, štafeta CTIF a PÚ. Pln ní disciplín se řídí pravidly dle 
Sm rnice hry Plamen pro kategorii mladší a t mito úpravami.  
 
V případě vyššího počtu člen  v družstvu než 7, má vedoucí možnost členy v jednotlivých disciplínách libovolně střídat. 
 
Každý člen kolektivu má obecn  právo startovat v okresním kole pouze v jednom družstvu, 
s následujícími výjimkami: 

a) V rámci kolektivu m že být v každém družstvu kategorie starší jeden závodník, který zároveň startuje i ve 
družstvu kategorie mladší (nebo přípravka) téhož kolektivu, a to ve všech disciplínách. Analogicky v rámci kolektivu m že být 

v každém družstvu kategorie mladší jeden závodník, který zároveň startuje i ve družstvu kategorie přípravka téhož 
kolektivu, a to ve všech disciplínách. 
Takový závodník musí být uveden a písmenem „D“ označen v přihláškách pro ob  družstva, za která bude závodit. 
 
b) Pokud libovolnému soutěžnímu družstvu chybí jeden závodník, má možnost si doplnit závodníka z jiného družstva v rámci 
svého nebo jiného kolektivu. Takto je možné do každého družstva doplnit pouze 1 závodníka. Takový závodník plní 
disciplíny v ústroji, která náleží družstvu, na jehož přihlášce je uveden.  
Tato skutečnost se musí řádn  nahlásit u prezence a takový závodník musí být řádn  označen pořadatelem sout že. 
Není možné, aby jakýkoli závodník (díky kombinaci výše uvedených výjimek) startoval v jednom sout žním kole ve více 
než 4 sout žních pokusech jedné disciplíny. V takovém případ  není možné využít ob  výjimky.  



Např.: Závodník z mladších A startuje v celém ročníku i za starší A, nemůže tedy b žet za mladší B, kde n kdo 
onemocn l, NEBO závodník z mladších A nahrazuje v PÚ CTIF závodníka z mladších B, který onemocn l, a není už 
proto možné ho zároveň zapůjčit jinému SDH, kterému rovn ž chybí závodník. 
 
Přihláška do okresního kola hry Plamen se odevzdává za každou sout žní (resp. v kovou) kategorii zvlášť, pokud má 
kolektiv více družstev v jedné kategorii, odevzdává jednu přihlášku za všechna družstva.  
 
Na podzimní část okresního kola hry Plamen (ZPV) se odevzdává samostatná přihláška. 
 
Přihláška do jarní části okresního kola hry Plamen je zároveň platná pro Polabskou ligu v požárním útoku, pokud je to 
na ní uvedeno.  
 
Přihlášku je možné v rámci jednotlivých částí okresního kola hry Plamen (štafety, útoky) a jednotlivých kol Polabské 
ligy průb žn  upravovat při presenci.  

 

HODNOCENÍ 

Dle platné Směrnice hry Plamen z roku 2016 jejího I. vydání, které je v platnosti od 1. 9. 2016 včetně dodatk  a dle úprav této 

Směrnice pro okresní kolo OSH Nymburk uvedených v tomto dokumentu. 

 

NÁM TY K CELOROČNÍ ČINNOSTI = KRONIKY 

Dle Sm rnice hry Plamen, bez úprav (strana 9 – 10) ! 

Doplňující podmínky (možnosti) nabídnuté štábem hry okresního kola pro pln ní okruhů (dle 
Sm rnice str. 9) : 

I. OKRUH  

-uskutečnit o letních prázdninách před zahájením ročníku nebo v průb hu ročníku do 
doby konání okresního kola min. 1 víkendovou akci ( výlet v rozsahu 3 – 6 dnů ) 

II. OKRUH 

- bez nabídky 

III. OKRUH 

-bez nabídky  

IV. OKRUH 

-kolektiv si zhotoví svou presentační nást nku, kterou si přiveze na II.kolo hry Plamen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úprava provedení disciplín 

ZPV 

Ve všech kategoriích je možné provést odpověď na stanovištích Topografie a Požární ochrana písemně. 

Ve všech kategoriích se na stanovišti Uzlování lodní uzel váže na hadici. 

Kategorii mladší se na stanovišti požární ochrana umožňuje odpovídat u určení vhodného a nevhodného hasebního prostředku 

dle následující doplněné tabulky: 

 

Obrázek Vhodné Nevhodné 

Motorová vozidla, tudy, mazadla, asfalt, 

dehet  

1. práškový, prášek 

 

1. vodní, voda 

 

Dřevo, hobliny, piliny, sláma, papír, 

pevné organické látky, líh 

1. vodní, voda 

 

1. CO2 - sněhový, sníh 

 

Archívy, knihovny, svazky papíru, 

alkohol, hořlavé kovy a jejich slitiny, 

textilie  

1. práškový, prášek 1. vodní, voda 

2. pěnový, p na 

Benzín, nafta, olej, laky, barvy, pryž  1. pěnový, p na 

2. práškový, prášek 

1. vodní, voda 

2. CO2 - sněhový, sníh 

Elektrická zařízení pod napěním, 

potraviny, telefonní ústředny, jemná 

mechanika, počítače, videa  

1. CO2 - sněhový, sníh 1. vodní, voda 

2. pěnový, p na 

Kategorie přípravka plní disciplínu dle směrnice – kategorie mladší s následujícími výjimkami: 

Stanovišt  střelba 

Střelba ze vzduchové pistole se nahrazuje hodem do vědra. Pět věder (kyblík ) stojí vedle sebe (vědra jsou označena čísly 1 – 

5), 2 metry od nich je po celé délce čára a 15 tenisových míčk  rozdělených po 3. Každý závodník má tři míčky, které postupně 

trefuje do „svého“ vědra. Hodnocení trestných bod  je stejné jako při střelbě na špalíky. Jako trestný bod se počítá každý 

míček, který NEZ STAL ve vědru. 

Stanovišt  Překonání překážky po vodorovném lan  

Každý člen hlídky postupně překoná „překážku“ která je umístěna na zemi a je ohraničena na svém začátku a konci čarou 

(kláda, lavička, prkno na špalcích, apod.). V pr běhu překonávání překážky se nesmí žádnou částí těla dotknout prostoru mezi 

čarami. V případě dotyku závodníka se hodnotí 3 trestnými minutami, je lhostejné zda se dotkl jednou či několikrát. 

Stanovišt  Uzlování 

Hlídka plní uzle: plochá spojka, tesařský a zkracovačka. Každý uzel je v nabídce 2 x, každý člen hlídky si vylosuje 1 uzel a ten 

samostatně uváže. Hodnocení stejné jako u mladší kategorie. 

Stanovišt  Zdravov da 

Hlídka plní tento úkol: Ošetření bodnutí hmyzem. 

Každému členu hlídky bude na startu graficky vyznačeno „bodnutí hmyzem“ na hřbet jedné ruky. Úkolem hlídky na stanovišti 

je kolektivně provést ošetření všech člen , přelepením „bodnutí“ náplastí tak, aby vyznačené „bodnutí“ bylo zcela zakryto. 

Hodnocení: za každé nezakryté bodnutí obdrží hlídka 3 trestné minuty 

Stanovišt  Požární ochrana 

Při určení vhodného a nevhodného hasebního prostředku je možné využít doplněné tabulky, stejně jako v kategorii mladší. 

 



Hlídku v kategorii přípravka m že na trati z d vodu bezpečnosti doprovázet vedoucí. Na každém stanovišti čeká na hlídku na 

místě k tomu určeném rozhodčími, do plnění úkol  na stanovišti nesmí nijak zasahovat a to ani slovně. V případě porušení 

tohoto pravidla bude i správně provedený úkon závodníka hodnocen jako chybný. 
 

POŽÁRNÍ ÚTOK 

Disciplína PÚ bude provedena s jednotnou požární stříkačkou a přetlakovým ventilem dodanou pořadatelem. 

Kategorie mladší a starší dle Směrnice hry Plamen. 

 

C) Kategorie přípravka  

Soutěží 5-7 člen . Požární útok se provádí dle Směrnice, platí podmínky pro kategorii mladší. Vedoucí nesmí do plnění 

požárního útoku zasahovat, s výjimkou přidržení sacího koše v kádi po jeho ponoření členy družstva. 

 

Počet pokus  pro všechny kategorie: 2 

 

POŽÁRNÍ ÚTOK S P EKÁŽKAMI - CTIF 

A) Kategorie starší 

Dle Směrnice hry Plamen s následujícími úpravami.  

Hadice: 10 +- 0,5 m 

Materiál: pouze 1 terč (jeden stojan s plechovkami) a 1 džberová stříkačka 

Disciplínu provádí 7 závodníků. Ruší se čísla 4, 5. V nástupním prostoru v cíli se závodníci řadí do dvouřadu, plynule 

bez čísel 4, 5. 

VZOR :       

………………………………………………………………………………………. 

       3   7      9 

         1    2   6  8 

…………………………………………………………………………………………. 

Počet pokus : 2 

Sout žní dráha  

Šířka dráhy je 5 m. 

Délka dráhy : 55 m 

První úsek dráhy od startu až ke značce 40 m. 

U značky 37 m je zakreslena ohraničují čára, vyznačující místo ukončení hadicového vedení. Na značce 36 m je 

z pohledu ve sm ru b hu vpravo umíst na bedna na odkládání nosičů. 

1.Vodní příkop – 1,5 m dlouhý a 2 m široký ve směru běhu pro kategorii starší (střed na značce 5 m), 

2.Bariéra   -   0,7 m vysoká a 2,0 m široká ( na značce 14,5 m ) 

3.Tunel    -   6,0 m dlouhý, 0,6 m široký, 0,8 m vysoký ( střed na zn. 24 m ) 



4.Lávka    -   2,0 dlouhá, 0,35 nad povrchem země (horní hrana) 0,2 široká (střed na značce 33,5 m) 

Koncovky hadic připravených k pokusu se mohou dotýkat zem .  

Druhý úsek dráhy od značky 40 m až po značku 45 m 

Pouze 1 džberová stříkačka s 10 l. vody je postavena na značce 40 m na levé straně soutěžní dráhy. 

Třetí úsek dráhy od značky 45 m až po značku 50 m 

Čtvrtý úsek dráhy od značky 50 m až po značku 55 m je nástupní plocha družstva k ohlášení ukončení disciplíny. 

Na spln ní disciplíny je stanoven limit 2 minuty. Po ub hnutí tohoto limitu bude pokus rozhodčím ukončen a hodnocen 

jako neplatný. 

 



B) Kategorie mladší 
Dle Směrnice hry Plamen s následujícími úpravami.  

Hadice: 10 +- 0,5 m 

Materiál: místo nástřikových st n 2 stojany s plechovkami. 

Disciplínu provádí 5 závodníků označených čísly 1-5. Čísla 2-5 provádí zároveň práci čísel 6-9. V nástupním prostoru 

v cíli se závodníci řadí do dvouřadu bez čísel 6-9. 

Počet pokus : 2 

Sout žní dráha  

Šířka dráhy je 5 m. 

Délka dráhy: 55m 

První úsek dráhy od startu až ke značce 40 m. 

U značky 37 m je zakreslena ohraničují čára, vyznačující místo ukončení hadicového vedení. Na značce 36 m je 

z pohledu ve sm ru b hu vpravo umíst na bedna na odkládání nosičů. 

1.Vodní příkop - 1,0 m dlouhý a 2 m široký ve směru běhu pro kategorii starší (střed na značce 4,75 m), 

2.Bariéra   -   0,7 m vysoká a 2,0 m široká ( na značce 14,5 m ) 

3.Tunel    -   6,0 m dlouhý, 0,6 m široký, 0,8 m vysoký ( střed na zn. 24 m ) 

4.Lávka    -   2,0 dlouhá, 0,35 nad povrchem země (horní hrana) 0,2 široká (střed na značce 33,5 m) 

 

Koncovky hadic připravených k pokusu se mohou dotýkat zem .  

Druhý úsek dráhy od značky 40 m až po značku 45 m 

Stojany na umístění plechovek a jsou postaveny na značce 45 m. Na zemi před každým stojanem je umístěno 6 kus  plechovek.  

Třetí úsek dráhy od značky 45 m až po značku 50 m 

Na pravé straně soutěžní dráhy je umístěn stojan s vyměnitelnými obrazy. Stojan stojí na značce 50 m. Čtyři místa u obrazc  

jsou označena čísly 2, 3, 4 a 5.  

Na levé straně soutěžní dráhy je na značce 50 m umístěn stojan s osmi vyobrazeními (nákres, fotografie) technických 

prostředk  na čtyřech tabulích. Nad odložnou plochou nářadí je označení čísel 2, 3, 4 a 5. 

Čtvrtý úsek dráhy od značky 50 m až po značku 55 m je nástupní plocha družstva k ohlášení ukončení disciplíny. 

 

 



Provedení disciplíny (z důvodu přehlednosti je tato část textu Sm rnice uvedena souvisle se zapracovanými úpravami) 

Družstvo v počtu 5 členů nastoupí před startovní čárou v dvojřadu k hlášení. Členové družstva jsou označeni čísly 1 - 5, číslo 

1 je bílé, 2 -5 červené. Číslo jedna nosí velitel. Členové družstva nosí ta čísla, která jim přidělí velitel družstva nebo vedoucí. 

Velitel družstva přivede družstvo do prostoru nástupiště a rozhodčímu č. 1 podá hlášení: „Družstvo SDH Kroužek je 

nastoupeno k přípravě disciplíny!“. Na pokyn rozhodčího si družstvo připraví veškerý materiál a nářadí na dráze (džberové 

stříkačky, hadice, velitel si má možnost sám pod stojany srovnat plechovky). Příprava družstva musí být ukončena max. 5 

minut od pokynu rozhodčího. 

Po provedené přípravě družstvo znovu nastoupí do dvojřadu v prostoru nástupiště a velitel družstva podává hlášení: Družstvo 

je nastoupeno k plnění disciplíny! Hlavní rozhodčí dá povel Proveďte. Nyní velitel družstva velí Vpravo v bok, pohov 

a družstvo stojí čelem ke startovní čáře ve dvojstupu. Velitel družstva dává povel Připravte se a následuje hvizd píšťalkou. 

Ruční čas pro provedení disciplíny se začíná měřit od povelu píšťalkou. V případě, že se hvizd píšťalky neozve, start 

se neopakuje, čas se v tom případě měří od viditelného pohybu závodníků. Po signálu ke startu překonává velitel překážky jako 

první až ke značce 45 m. Postaví na stojany plechovky do libovolné pyramidy ( 3 - 2 - 1 ). Nezáleží na tom, na který stojan 

staví plechovky jako první. Nepostavení plechovek se hodnotí jako nesprávná práce. Po postavení pyramid se velitel přesune 

na značku postavení velitele p i nást iku (čára, křížek apod. tzn. do prostoru mezi stojany na plechovky). Z tohoto místa 

pozoruje, jak další členové družstva stříkají džberovou stříkačkou na plechovky. Své místo opouští velitel po sestříknutí 

plechovek čísly 2 a 3. 

Soutěžící s čísly 2 - 5 nejprve rozvinují hadice na překážkách, resp. přes překážky (skrz ně) v 1. úseku dráhy. Začíná startovní 

č.2. Uchopí jednu z položených hadic C, rozvine ji a napojí na pevnou spojku C, která je umístěna na startovní čáře. P i 

napojování hadice na pevnou spojku musí sout žící s číslem 2 stát aspoň jednou nohou v sout žní dráze. 

Soutěžící číslo 3 uchopí jednu hadici C, dále uchopí jednu koncovku hadice, jíž rozvinulo číslo 2 a rozloží ji přes vodní příkop 

směrem ke značce 40 m. Přitom musí řádně překonat překážku. Po rozložení první hadice rozvine druhou hadici a obě hadice 

spojí. Soutěžící číslo 4 uchopí na startu rovněž jednu hadici C, řádně překoná vodní příkop, běží k rozvinuté hadici čísla 3, 

uchopí koncovku C, hadici rozloží, přitom ji protáhne pod bariérou a překoná se svinutou hadicí C bariéru. Soutěžící musí 

překonat bariéru s hadicí v ruce, to znamená, že ji nemůže odložit, překonat bariéru a poté ji znovu vzít do ruky. Po překonání 

bariéry uchopí protaženou hadici, natáhne ji, rozvine donesenou třetí hadici a spojí ji s hadicí druhou. Soutěžící s číslem 5  se 

na startu vyzbrojí jednou hadicí, řádně překoná překážky a běží k rozvinuté hadici čísla 4. Tam uchopí koncovku třetí hadice, 

tuto hadici rozloží a protáhne tunelem. Na konci rozložené třetí hadice rozvine svoji čtvrtou hadici a obě hadice (třetí 

a čtvrtou) spojí. Soutěžící s číslem 2 po napojení rozvinuté první hadice na pevnou koncovku překoná v určeném pořadí 

překážky až k rozvinuté hadici číslem 5. Zde uchopí koncovku čtvrté rozvinuté hadice a rozkládá ji vpravo podél lávky, kterou  



překoná a běží ke značce 40 m. Rozloženou hadici odloží tak, aby koncovka ležela za ohraničující čarou 37 m. Rozloží-li 

soutěžící hadici vlevo podél lávky, musí se s hadicí vrátit před lávku a znovu ji překonat tak, aby hadice byla rozložena vpravo. 

Není chybou, spojují-li koncovky hadic vždy dva soutěžící společně v tomto pořadí: 3/4, 4/5, 5/2. Není také chybou, když 

hadice před rozvinutím vypadne z kotouče (rozsype se). Kromě čísla 2 musí ostatní soutěžící uvolnit nosič z hadice až v místě 

jejího rozvinutí, nikoli na startu nebo během přesunu k místu rozvinutí hadice. Pokud soutěžícímu při běhu na jemu určené 

místo rozvinutí hadice upadne a nosič se samovolně rozepne a případně hadice vypadne z kotouče, není to hodnoceno jako 

chyba, pokud nosič nerozepnul úmyslně sám soutěžící. Soutěžící s číslem 2, 3, 4 a 5 po překonání lávky odloží nosiče hadic do 

bedny, která je umístěna na značce 36 metrů tak, aby žádná část nosiče z této nevyčnívala. 

Poté soutěžící s čísly 2 a 3 přiběhnou ke džberové stříkačce na levém okraji závodní dráhy. Číslo 2 uchopí proudnici 

a postoupí až k lati, která označuje hranici stříkání, p ičemž se této lat  nesmí dotknout ( ani jí p ekročit ) žádnou částí t la 

p ed vlastním nást ikem ani b hem n ho. Číslo 3 uvede v činnost džb. stříkačku – a číslo 2 se snaží proudem vody shodit 

plechovky ze stojanu. Na plechovky lze začít st íkat až když velitel postavil plechovky a stojí na značce mezi terči (stojánky 

na plechovky). 

 Pokud by nebylo možné úkol splnit s množstvím vody ve džb. stříkačce (10 litrů), musí být džb. stříkačka doplněna číslem 3 

z vedle postavené nádoby s vodou.  

Totéž jako soutěžící s číslem 2 a 3 mají za úkol provést soutěžící s číslem 4 a 5. 4 jako 2 a 5 jako 3, ale se džb. stříkačkou, 

která je postavena na pravém okraji dráhy. 

Rozhodčí u technických prostředků má možnost změnit na stojanu vždy 4 z 8 vyobrazení. Před zahájením disciplíny musí dát 

znamení rukou hlavnímu rozhodčímu o provedené změně. Soutěžící s číslem 2 až 5 po sestříknutí plechovek běží k tomuto 

stojanu a vždy každý u svého čísla  odloží  správný  technický  prostředek  k ukázanému vyobrazení do vyznačeného prostoru 

pro své číslo tak, že odložený prost edek nesmí tento prostor p esahovat ( visící hadice, nosič, vazák atd. ).  

Rozhodčí u uzlového stojanu má možnost před zahájením disciplíny pozměnit 4 obrazce uzlů. Krátce před startem dá rukou 

znamení o provedení změny. Po oznámení změny již nesmí být prováděny další změny. Obraz uzlu úvaz na proudnici smí být 

vyměněn pouze mezi čísly 3 a 4. 

Jakmile soutěžící s čísly 2-5 provedou přiřazení technických prostředků přemístí se k uzlovému stojanu umístěnému u značky 

50 m v pravém úseku dráhy. U svého čísla mají obraz uzlu, který musí každý sám uvázat. Každý soutěžící uváže jeden uzel. Po 

splnění tohoto úkolu se soutěžící odeberou středem mezi stojany do nástupního prostoru, kde se seřadí k ohlášení ukončení 

disciplíny. 

Teprve tehdy, když je celé družstvo (5 členů) nastoupeno do dvojřadu, dá velitel družstva zdvižením pravé ruky znamení 

hlavnímu rozhodčímu, že družstvo splnilo všechny úkoly a nastoupilo v plném počtu, oba rozhodčí zastaví měření času.  



 

Na spln ní disciplíny je stanoven limit 3 minuty. Po ub hnutí tohoto limitu bude pokus rozhodčím ukončen a hodnocen 

jako neplatný. 

 

C) Kategorie přípravka 

Požární útok CTIF neplní. 

 

4OO METR  ŠTAFETOVÝ B H S P EKÁŽKAMI - CTIF   

A) Kategorie mladší, přípravka,  
Disciplínu plní 5 členů. 

B žecká dráha, štafeta, postavení překážek 

Délka dráhy pro štafetový běh měří 300 metrů 

Ruší se úseky dle Sm rnice 4 (volný úsek) a 8 (volný úsek). 

Úseky 1 (žebřík) a 2 (volný úsek) se slučují, jsou pln ny pouze jedním závodníkem, předávka 

se ruší. 

Úseky 6 (lehkoatletická překážka) a 7 (PHP) se slučují, jsou pln ny pouze jedním závodníkem, 

předávka se ruší. 

Na 3. úseku se přenáší hadice 10+-0,5 m. 

 

B) starší 

Disciplínu plní 7 členů. 

B žecká dráha, štafeta, postavení překážek 

Délka dráhy pro štafetový běh měří 300 metrů 

Ruší se úseky dle Sm rnice 4 (volný úsek) a 8 (volný úsek). 

 Na 3. úseku se přenáší hadice 10+-0,5 m. 

 

Počet pokus  pro všechny kategorie: 2 

 

4 x 60 METR  

Všechny kategorie dle Směrnice hry Plamen. Přípravka dle podmínek pro mladší kategorii. 

Počet pokus  pro všechny kategorie: 2 - jakýkoli člen štafety smí běžet dvakrát 

 



 

ŠTAFETA POŽÁRNÍCH DVOJIC 

Všechny kategorie dle Směrnice hry Plamen. Přípravka dle podmínek pro mladší kategorii. 

Počet pokus  pro všechny kategorie: 2 - jakýkoli člen štafety smí běžet dvakrát 

 

B H NA 60 m S P EKÁŽKAMI - tato sout ž není hodnocena v rámci 

okresního kola hry Plamen 

Soutěž proběhne v kategoriích chlapci a dívky dle Směrnice hry Plamen v rámci Polabského šedesátkování v Pískové 

Lhotě. 

Věkové kategorie: přípravka, mladší dívky, chlapci, starší dívky, chlapci. 

 

 

 

 

 

 

DOROST 
 

Dle Směrnice pro celoroční činnost dorostu – platnost od 1. 9. 2007 včetně dodatk  - bez úprav s jedinou výjimkou. 

Soutěžící v družstvu musí být narozeni 1. 1. 1999 a později. Družstvo však smí být doplněno jedním členem, který byl narozen 

v roce 1998. 

Takový závodník musí být v přihlášce uveden na 1. míst  a označen písmenem „V“ za jménem. 

 
 
 
 
 
 

Platnost: pro okresní kolo hry Plamen a dorostu okresu Nymburk, ročník 2016/2017 
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