
Úprava SMĚRNIC na území hl. m. Prahy 
 
 

PODMÍNKY ÚČASTI:  

kategorie přípravka 

Děti ve věku do 6 let (přípravka) se ve své celoroční činnosti připravují na hru Plamen 

formami, které odpovídají jejich věku a mohou se okresního kola zúčastnit na vlastní 

zodpovědnost vedoucího kolektivu. Dítě mladší 6 let zařazené do hry Plamen musí při 

prezenci předložit souhlas rodičů s účastí na této soutěži. 
 

VZOR: 

Potvrzení: 

Souhlasím s tím, aby můj syn/dcera ………………………… narozený/á ………………… běhal/a za 

kategorii přípravka za SDH …………………… ve hře Plamen a na memoriálech pořádaných dle 

plánu práce MSH hl. m. Prahy. 

V Praze dne …………………….           ……………………………… 

 Podpis rodičů 

kategorie mladší a starší 

V I. kole hry Plamen může být k soutěži přihlášeno družstvo s maximálním počtem 13 dětí. 

V jednotlivých disciplínách se tedy mohou různě, dle rozhodnutí vedoucího družstva, 

střídat. Všech 13 dětí musí být vypsáno na přihlášce do soutěže. 

 

kategorie starší 

Na městském kole hry Plamen se cestovní pasy nekontrolují. Při prezenci družstvo 

předloží pouze členské legitimace. 

 

ŠTAFETA DVOJIC:  

kategorie mladší 

Družstvo může na provedení disciplíny použít cvičné hadice (tzv. stuhy). 

 

POŽÁRNÍ ÚTOK:  

kategorie přípravka 

V kategorii přípravka nesmí děti vykonávat posty rozdělovače a sacího koše. Pro tuto 

kategorii je nutné, aby byly půlspojky na rozdělovači (C, C, B) a na PS – přetlakovém 

ventilu (B) osazeny pojistkami proti rozpojení. Bez těchto pojistek nebude družstvo 

připuštěno na start.  

 



ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI:  

kategorie přípravka 

Je povolen start jednoho vedoucího s dětmi. Vedoucí na stanovištích neradí, nic neplní, 

slouží pouze jako dozor po cestě.  

 

kategorie mladší, starší a dorost 

Závodník nesmí v jeden den běžet za kategorii mladších a zároveň za kategorii starších.  
 

kategorie dorostu 

Jsou povolena smíšená družstva. Na stanovištích šplh a přeskok přes vodní příkop plní 

každý závodník dle své kategorie (dívky, chlapci). Výsledky této disciplíny se 

nezapočítávají do jarního kola soutěže dorostu. 

 

POŽÁRNÍ ÚTOK S PŘEKÁŽKAMI – CTIF:  

kategorie mladší a přípravka 

Vodní příkop je 1,2 m dlouhý a 2,0 m široký. 

Rozmístění 4 ks hadic C52 na vyznačených metách: 

1) 1 ks na startovní čáře 

2) 1 ks na hranici 15 m 

3) 1 ks na hranici 30 m 

4) 1 ks na hranici 45 m 

 

Nástřiky terčů: Kategorie mladší a přípravka mají terče nastaveny pouze na 2,5 l vody. Na 

každé straně je nádoba s vodou, která obsahuje 5 litrů na doplnění džberové stříkačky.  

 

Technické prostředky leží všechny v jedné přímce v blízkosti stojanu. Na přiřazení 

mohou být použity pouze: klíč na spojky a šroubení, hadicový vazák, proudnice C, hadicový 

nosič.  


