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Pohárové soutěže mladých hasičů 
                                                              Všeobecné  podmínky  

 
Níže uvedené podmínky je nutné splnit, aby byla soutěž schválena VV OSH Strakonice. 
 
Všeobecné podmínky soutěží: 

Pořadatel 
Pořadatelem soutěže musí být OSH Strakonice nebo SDH v rámci okresu Strakonice. 

Termín konání 
Termín konání soutěže musí být od května do října vyjma termínu, kdy je VV OSH Strakonice 
doporučeno nepořádat veškeré soutěže. 

Kategorie 
Dle Směrnice hry Plamen, platné od 1.9.2016. 
Doporučuje se zařazení kategorie přípravka – věk dětí 3-6 let. 
V roce 2017 nesmí soutěžící kategorie přípravka dovršit 7 let, v kategorii mladší 12 let a v kategorii starší 
16 let (platí pro všechny pohárové soutěže v roce 2017). 

Podmínky účasti 
Družstvo, které se v ročníku nezúčastní okresního kola MH, bude v dané soutěži startovat mimo soutěž 
(jeho dosažené časy nebudou započítány do vyhodnocení soutěže). Tato podmínka neplatí pro kolektivy, 
které zahájí svou činnost v daném ročníku a dále neplatí pro kategorii přípravky. 

Pravidla soutěže 
Dle Směrnice hry Plamen, platné od 1.9.2016. 

Ústroj 
Dle Směrnice hry Plamen, platné od 1.9.2016. 
Týká se též používání ochranných přileb při plnění disciplíny. 

Materiální zabezpečení 
Dle pořadatele soutěže. 

Zdravotnická služba 
Pořadatel soutěže zabezpečí přítomnost kvalifikované zdravotnické služby po celou dobu konání  
soutěže. 

Podmínky soutěže 
Termín soutěže musí být nahlášen písemně na OSH Strakonice, nebo na mail orm.strakonice@seznam.cz  
do konce února daného roku a schválená Výkonným výborem OSH Strakonice. 
Měsíc před soutěží  musí  být zaslaná OZ dané soutěže na orm.strakonice@seznam.cz , nebo dodána na 
OSH Strakonice 
Na soutěži musí být přítomni minimálně dva rozhodčí s platným osvědčením „Rozhodčí MH a dorostu“, 
z toho jeden ve funkci „Hlavního rozhodčího“ (aktuální seznam rozhodčích je k dispozici na internetových 
stránkách ORM, nebo na OSH Strakonice). 
 
Výsledky soutěže 
Výsledky soutěže odevzdá hlavní rozhodčí na OSH Strakonice nebo zašle na orm.strakonice@seznam.cz 
nejdéle do 14 dní od data soutěže poté budou výsledky zveřejněny na stránkách ORM Strakonice. 
Výsledky soutěží se nebodují. 
 
   Schváleno 4. 4. 2017 
   ORM při OSH Strakonice 
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