
Sbor dobrovolných hasičů Bystré v Orlických horách 
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VIII. ROČNÍK 
 

  

Pořadatel: SDH Bystré ve spolupráci s OORM Rychnov nad Kněžnou 

 Akce je podporována Královéhradeckým krajem 

 

Místo konání:  Bystré – sportovní areál „U Koupaliště“ 

Datum:  25. 4. 2020 
 

Soutěžní kategorie:  Mladší a starší družstva mladých hasičů (dle směrnic hry Plamen) 

  Kategorie mladší – soutěžící nesmí do 31.12.2019 včetně dosáhnout věku  

 11 let 

  Kategorie starší – soutěžící nesmí do 31.12.2019 včetně dosáhnout věku  

 15 let 

 

Provedení disciplín: Dle směrnic hry Plamen platných od 1.9.2016.  

   Délka překážky „vodní příkop“ pro kategorii mladších – 0,9 m. 

   Při nenaplnění terče v disciplíně požární útok CTIF ani po využití „rezervní 

 vody“ bude družstvo kategorie mladších zatíženo 20 trestnými body.  

   Povrch travnatý.  

   Každé družstvo absolvuje 2 soutěžní pokusy. 

                   V prostoru plnění disciplíny budou přítomni pouze soutěžící startující v 

pokusu a 1 vedoucí, který pomáhá s přípravou materiálu. Přítomnost 

dalších členů družstva nebo vedoucích v prostoru plnění disciplíny i přes 

upozornění ze strany rozhodčích bude hodnocena jako hrubé porušení 

kázně.  

 

Materiál:  Překážky, provazy na vázání uzlů společné. Ostatní materiál vlastní (včetně

 rozlišovacích čísel a píšťalky). Během soutěže bude prováděna namátková

 kontrola použitého  materiálu. V případě použití materiálu neodpovídajícího 

 směrnicím bude příslušný pokus hodnocen jako neplatný. 

  

Celkové hodnocení: Dle ustanovení Mezinárodního soutěžního řádu pro soutěže mladých hasičů 

 v disciplínách CTIF (6. vydání, 2004). 

 

   Každé družstvo obdrží dle věkového průměru družstva bodový základ. 

   Od bodového základu se odečte součet dosažených časů v obou pokusech

 požárního útoku. Celkové pořadí bude určeno dle počtu zbylých bodů.   

    

 

 

 

 

 

 

 

  



  Bodové základy 

 

Celkový věk   Odpovídá průměrnému věku         Bodový základ  

54–62    6 let    1 300 b 

63–71    7 let    1 290 b 

72–80     8 let    1 280 b 

81–89    9 let    1 270 b 

90–98    10 let    1 260 b 

99–107   11 let    1 250 b 

108–112    12 let    1 240 b 

113–121   13 let    1 230 b 

122–130   14 let    1 220 b 

131–139   15 let    1 210 b 

140–144   16 let    1 200 b 

 

   Pro určení věku se použije celý rok narození dítěte. U 9členných družstev se

 celkový věk určí součtem. U 10členných družstev se celkový věk určí jako 9 

 násobek průměrného věku.     

 

Startovné:  100,- Kč / družstvo 

 

Program:  7.30 – 8.45 hodin – Prezence. Zahájení soutěže v 9.00 hodin.  

- při příjezdu od Bačetína odbočit u autobusové zastávky vlevo (směr Janov) a 

pokračovat stále rovně až k areálu. 

- při příjezdu od Sedloňova odbočit u autobusové zastávky vpravo a 

pokračovat stále rovně až k areálu 

- při příjezdu od Ohnišova odbočit na první křižovatce vlevo, dojet 

k autobusové zastávce, odbočit u autobusové zastávky vlevo (směr Janov) a 

pokračovat stále rovně až k areálu 

 

Cesta bude značena.   

 

 K prezenci se dostaví celé soutěžní družstvo společně s vedoucím. U prezence 

 každé soutěžní družstvo odevzdá: 

 

 - přihlášku soutěžního družstva do soutěže  

 - členské průkazy členů družstva opatřené fotografií 

 

Při prezenci budou všichni soutěžící označeni. Každý soutěžící může startovat 

pouze za 1 soutěžní družstvo. Soutěžící, kteří nebudou při nástupu na 

disciplínu řádně označeni, nebudou připuštěni na start.  

  

 

Stravování:  Možnost zakoupení občerstvení přímo v místě soutěže. 

  Soutěžní kolektivy mají možnost objednat si předem toto občerstvení:  

   

  Klobása (15 dkg) 35,- 

  Gulášová polévka 25,- 

  Párek v rohlíku 20,-  

 

  Případnou objednávku občerstvení zašlete na číslo 606 561 071 do 

 19.4.2020. 

 

 

   



 

Přihlášky: Přihlašování do soutěže bude probíhat od 13.4.2020 do 23.4.2020. 
  Soutěžní družstva se budou přihlašovat pomocí odkazu, který bude zaslán 

všem kolektivům před zahájením přihlašování.  

  Přiloženou vyplněnou přihlášku do soutěže přivezou družstva sebou. 

  Podle přihlášek bude určeno startovní pořadí. 

  Startovní pořadí bude možné měnit pouze před zahájením soutěže, a to 

vzájemnou výměnou.   
 
  V případě zájmu je možné zaslat i krátkou charakteristiku přihlášených 

družstev (bude použita v průběhu soutěže). 

       

    Veškeré dotazy ohledně průběhu soutěže Vám budou zodpovězeny na e –  

    mailech hasicibystre@hasicibystre.cz nebo michal.dusilek@post.cz případně 

    na tel. čísle 606 561 071.  
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