
 
 

Jedná se o seriál soutěží v hasičském sportu mladých hasičů, jehož vyhlašovatelem je OSH Semily a 
jednotlivé pořadatelské sbory: SDH Bozkov, SDH Jablonec nad Jizerou, SDH Košťálov,SDH Kundratice, 
SDH Semily I a SDH Chuchelna.  
Hlavním smyslem celého seriálu je kvalitní příprava družstev pro celoroční hru Plamen. 

 
Výše startovného činí 100,- Kč za družstvo  

 

Přehled jednotlivých soutěží seriálu: 
Datum: Pořadatel 1. disciplína 2. disciplína 

Sobota 4.5 2019 Košťálov Hasičský útok Štafeta CTIF 
Středa  8.5.2019 Kundratice Hasičský útok Štafeta 4x60 
Sobota 11.5.2019 Bozkov Hasičský útok Pouze starší: útok CTIF 
Neděle 19.5.2019  Semily Hasičský útok Štafeta dvojic 
Neděle 15.9.2019 Chuchelna Hasičský útok ZHV  - uzlování, topografie, lano 

Sobota 5.10.2019 Jablonec nad Jizerou ZHV  
 
 

Hodnocení a bodování: 
V jednotlivých závodech se boduje do celkového hodnocení: 1.místo 25 body. 2.místo  23 bodů, 3místo 21 bodů, 

4.místo 19 bodů, 5. místo 17 bodů,6.místo 16 bodů až 20 místo 2 body.  
Každé další družstvo, které splní podmínky účasti v soutěž (počet vlastních členů) a bude uvedeno ve výsledkové listině 

obdrží 1 bod za účast v soutěži. 
Za účast v jarním kole celoroční hry Plamen obdrží družstvo 10 bodů. 

Soutěžní družstvo, které se bez omluvy nezúčastní  vyhlášení výsledků ztrácí nárok na zisk bodů z této soutěže 
Specifikace hodnocení pro soutěž v Chuchelně:  
Pořadí soutěžících bude určeno součtem umístění v disciplíně hasičský útok a disciplině ZHV (lano, uzle a topo) 
 
 

Specifikace hodnocení pro soutěž v Jablonci nad Jizerou:  
Zde proběhne kompletní branný závod, který bude ovšem zmenšen na malém prostoru. Za tým soutěží nejvíce  dvě 
hlídky , počítá se lepší umístění. Při shodě trestných bodů bude pomocným kriteriem čas hlídky strávený na 
jednotlivých stanovištích. 
 

Započítává se 5 nejlepších umístění, tzn. nejhorší výsledek se škrtá. 
 

Výsledné pořadí na jednotlivých seriálu soutěžích se určí součtem umístění v disciplínách, v případě shody je 
rozhodující umístění v hasičském útoku.  
 

Kategorie: 1 –  Mladší:  děti narozené v letech :   2008, 2009, 2010,2011,2012... 
                   2 –  Starší :   děti narozené v letech :   2004, 2005,2006,2007,2008 .. 
Toto platí pro všechny soutěže seriálu. 
 
Hlavní rozhodčí a rozhodčí disciplíny mají právo v případě podezření na porušení pravidel o účasti v jednotlivých 
kategoriích požadovat předložení platného členského průkazu (platná průkazka má fotografií) soutěžícího.  
V případě zjištění porušení pravidel je celé družstvo s okamžitou platností diskvalifikováno.  Nedokáže – li vedoucí 
družstva na výzvu rozhodčích předložit platnou průkazku člena svého družstva, dotčené družstvo z příslušné dílčí 
soutěže nezíská žádné body do celkového hodnocení seriálu.   
 

Celkové hodnocení seriálu: (zvlášť pro mladší a zvlášť pro starší) 
 

Započítává se 5 nejlepších umístění, tzn. nejhorší výsledek se škrtá. 
V celkovém hodnocení budou ohodnocena družstva s účastí alespoň na 4. soutěžích seriálu. 

 
Absolutní pořadí: pořadí dle počtu bodů získaných umístěním na jednotlivých soutěžích 
                                                    (hodnocené obě disciplíny na dílčích soutěžích) 
 
Král hasičského útoku: zde se určí pořadí součtem bodů za umístění v jednotlivých soutěžích při hasičském útoku 
                                         Započítávají se 4 nejlepších umístění, tzn. nejhorší výsledek se škrtá 

Při závěrečném hodnocení budou oceněny nejrychlejší hasičské útoky sezony v každé kategorii. 
 

 
Ceny: 

Na jednotlivé závody zajistí pořadatelé ceny  a poháry pro prvních pět družstev  v soutěži 



 a pro první tři  medaile. 
 

V celkovém hodnocení v seriálu budou oceněna první tři družstva v každé kategorií poháry a medailemi, všechna 
družstva přítomná na závěrečném vyhlášení obdrží diplom a malou pozornost. 

Další věcné ceny dle finančních možností vyhlašovatele. 
 
 
 

Slavnostní vyhlášení výsledků Poháru OSH Semily „O dráčka Soptíka“   
Vyhlášení proběhne v Košťálově, termín bude upřesněn (říjen 2019) .  
Je počítáno s prezentací jednotlivých družstev a  proto předem prosíme vedoucí družstev o spolupráci se shromážděním 
dostatečného množství materiálů – zejména videa a fotografie budou vítány 
 

Podmínkou pro zájemce o pořádání soutěže v ročníku 2020 je účast alespoň na 4 soutěžích roku 2019. 
 

Způsob provedení soutěží: 
Dle platných směrnic hry Plamen s následující výjimkou: 

 

Soutěžní družstvo si může půjčit maximálně 3 soutěžící z jiného družstva, každé dítě může startovat nejvíce 2x. 
Toto neplatí pro soutěže, kde hasičský útok je prioritní disciplínou: Chuchelna v obou kategoriích, Bozkov v kategorii 
mladších. Zde se může zapůjčit nejvíce 2 soutěžící z jiného družstva, každé dítě může startovat nejvíce 2x. 

 
Soutěžní družstvo musí mít takový počet členů, aby mohlo absolvovat všechny disciplíny soutěže, tzn. např. pokud 
soutěž zahrnuje disciplínu s potřebným počtem 9 soutěžících, musí mít na přihlášce 6 vlastních členů. Pokud toto 
nesplní, nebude v dané soutěži klasifikováno. 
 
Soutěžní družstvo musí mít hodnoceny obě disciplíny jednotlivých soutěží, jinak nebude v dané soutěži klasifikováno. 
Při disciplíně hasičský útok jsou soutěžní družstva povinna použít přípravnou základnu, čas přípravy je stanoven na 4 
minuty a je povolena pomoc dvou vedoucích v obou kategoriích.     
 
Pro disciplínu hasičský útok zajistí pořadatel jednotné značky ve vzdálenosti 17 a 26 metrů od středu základny. 
 

 Toto platí pouze v rámci Poháru OSH Semily „O dráčka Soptíka“, při hře Plamen půjčování není možné.  
 

Rada seriálu: 
 

Jméno  a Příjmení Mobil E-mail 

Karel Čermák 603 998 743 karel.cermak@seznam.cz 
Miroslav Medek 604 187 963 medek.mira@email.cz 
Marek Vrtilka 777 944 355 vrtilka@rknika.cz 
Jitka Mládková 731 769 064 jitkamladkova@email.cz 
Eva Havlová 605 813 436 b.edriska@seznam.cz 

Pavla Stehlíková 737 982 812 papajo@seznam.cz 
Veronika Hajná 606 804 820 verusakhajna@seznam.cz 

 

V případě podání protestu na soutěži je jejich řešení v kompetenci přítomných členů rady.  
 
 

 
 

Časový harmonogram soutěží: 
Prezentace: 7:30 – 8:25 

Nástup: 8:30 
Start prvního soutěžního družstva: 8:45 

 
Časomíra: 

Čas útoku bude měřen elektronickou časomírou. Při selhání časomíry družstvo opakuje svůj pokus.  
Další informace, výsledky a fotografie najdete na stránkách SDH Bozkov: www.hasici.obecbozkov.cz  


