
 

 

SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Nymburk 

Okresní odborná rada mládeže 

 

vydává 

 

Úpravu Směrnice hry Plamen 

a Směrnice celoroční činnosti dorostu SH ČMS 

 

 

pro okresní kolo OSH Nymburk 

 

ročník 2022/2023 

 

 

 

 

 

25. 8. 2022 



Všeobecné podmínky 

Okresní kolo hry Plamen se koná dle platné Směrnice hry Plamen platné od 1. 9. 2022 (dále 

jen Směrnice) a dle úprav této Směrnice pro okresní kolo OSH Nymburk uvedených níže 

a v organizačních zabezpečeních jednotlivých kol. 

Okresní kolo soutěže dorostu se koná dle platné Směrnice celoroční činnosti dorostu SH ČMS 

platné od 1. 9. 2022 (dále jen Směrnice dorostu) a dle úprav této Směrnice dorostu pro okresní 

kolo OSH Nymburk uvedených níže a v organizačních zabezpečeních jednotlivých kol. 

Vzhledem k použití jednotných požárních stříkaček OSH je podmínkou účasti předchozí 

zaplacení příspěvku na jejich provoz, a to buď celoroční příspěvek (Okresní kolo + soutěže 

Polabské ligy) nebo příspěvek na jednotlivou soutěž. Celoroční příspěvek činí 1000 Kč za SDH 

při účasti v kategorii dorostu a 1000 Kč za SDH při účasti v kategoriích starší, mladší, 

přípravka (tedy nejvýše 2000 Kč za SDH). Příspěvek na jednotlivou soutěž činí 250 Kč za SDH 

při účasti v kategoriích dorostu a 250 Kč za SDH při účasti v kategoriích starší, mladší, 

přípravka (tedy nejvýše 500 Kč za SDH). Pokud nebudou příspěvky uhrazeny, nebude 

umožněn start v disciplíně Požární útok na soutěži s jednotnými PS OSH. 

Dále musí být uhrazeny členské příspěvky soutěžících na OSH. Pokud nebudou členské 

příspěvky uhrazeny, nebude umožněn start v soutěži.  

 

Způsob přihlášení 

Právo podat přihlášku do Okresního kola hry Plamen a Okresního kola soutěže dorostu mají 

družstva všech SDH okresu Nymburk bez vazby na konání a případný výsledek okrskového 

kola.  

Přihláška do Okresního kola hry Plamen a Okresního kola soutěže dorostu se odevzdává za 

každé družstvo zvlášť, pouze elektronicky – na webu http://www.oshnymburk.cz v sekci 

„Přihlášky“.  

Přihláška do Okresního kola hry Plamen a Okresního kola soutěže dorostu je zároveň platná 

pro Polabskou ligu, pokud je to na ní uvedeno.  

Tuto přihlášku je nutné vytisknout a přivézt s sebou na každou část okresního kola, resp. 

soutěž Polabské ligy. 

Přihlášku mladých hasičů v kategoriích starší, mladší a přípravka je možné v rámci jednotlivých 

částí Okresního kola hry Plamen (štafety, útoky) a jednotlivých kol Polabské ligy upravovat při 

prezenci. 

 

 

 

 

http://www.oshnymburk.cz/


Minimální počet členů družstva 

Plamen: 

 V kategorii starší 7 členů.  

 V kategorii mladší 5 členů. 

 V kategorii přípravka 5 členů. 

Dorost dle Směrnice dorostu. 

 

Počet kol 

Okresní kolo hry Plamen se v ročníku 2022/2023 dělí na dvě jarní části (štafety, útoky). Konání 

okrskových kol OSH Nymburk neorganizuje, neupravuje ani neomezuje.  

Okresní kolo soutěže dorostu se v ročníku 2022/2023 uskuteční v maximálně dvou soutěžních 

dnech. Konání okrskových kol OSH Nymburk neorganizuje, neupravuje ani neomezuje.  

 

Další úpravy 

Všechny další úpravy budou projednány na školení vedoucích dne 15. 10. 2022 v Hořátvi 

a následně v souladu se směrnicemi zveřejněny v rámci jednotlivých organizačních 

zabezpečení.  

 

 

 

Za OORM OSH Nymburk  

Jan Novák 

607 892 391 


