
 

 

 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Okresní sdružení hasičů Šumperk 
Nerudova 41, 787 01 Šumperk 

tel.: 724 045314 
email: osh.sumperk@cbox.cz 

 
 

Akce se koná za podpory 

 
 

 

 

 
 

                                            V Šumperku  30.8. 2018 
 
Všem kolektivům mladých hasičů OSH v Šumperku a pozvaným hostům  

 
Věc: Organizační zajištění Ligy mladých hasičů OSH Šumperk 2018/2019 

 
Odborná rada mládeže OSH Šumperk vyhlašuje 26. ročník Ligy mladých hasičů OSH Šumperk. Soutěže budou probíhat 

dle Směrnice hry PLAMEN (platné od 1.9. 2016) a úpravou dle tohoto OZ. Přihlásit se může kolektiv, který je registrován na OSH 
Šumperk, nebo jiném OSH, a jeho členové jsou mladými členy SH ČMS s platným členským průkazem. Kolektiv musí mít nejméně 
9 členů v kategorii mladší, nebo starší. 
 
Liga mladých hasičů OSH Šumperk skládá z 8 kol: 
    
1. kolo:  Hasičský čtyřboj   22.9. 2018 Sudkov, areál SDH za HZ 
2. kolo:  Šumperský Soptík  6.10. 2018 Šumperk, Tyršův stadion 
3. kolo:  Štafeta 8 x 50 m   15.12. 2018 Hrabišín, Kulturní dům 
4. kolo:  Dovednostní štafeta  16.2. 2019 Rohle, Kulturní dům 
5. kolo:  PÚ CTIF + ŠPD   21.4. 2019 Troubelice, areál SDH  
6. kolo:  Štafeta 4 x 60 m   27.4. 2019 Bludov, areál SDH 
7. kolo:  PÚ PLAMEN   4.5. 2019 Nový Malín, areál SDH 
8. kolo:  PÚ PLAMEN   1.6. 2019 Hrabišín, areál SDH 
 
Štáb soutěže:   náčelník štábu   Milena Sobotková 
    velitel soutěže   Alois Rotter 

hlavní rozhodčí   Libor Kvapil 
    sčítací komise   Michal Chládek 
    tajemník   Martin Sobotka ml. 
 
Kategorie:   mladší, starší 
     
Zapůjčení závodníků:  disciplíny CTIF:  max. 2 soutěžící z jiného SDH 
    ostatní disciplíny: max. 1 soutěžící z jiného SDH 
    každý závodník může v jednom dni soutěžit max. za 2 družstva v dané kategorii 
 
Hodnocení: Za umístění v jednotlivých disciplínách se přidělují body (1. místo = 1 bod, 2. místo = 2 body, 3. 

místo = 3 body, …). Vítězem se stává družstvo s nejnižším součtem bodů. Započítává se 7 
nejlepších umístění (nejhorší umístění z 8. kol se škrtá). Při rovnosti bodů v konečném 
hodnocení rozhoduje pořadí v disciplínách: PÚ z 8. kola, PÚ CTIF, štafeta 8 x 50 m. 
 

Přihlášky:   odevzdat při prezenci před začátkem závodu 

email: oshorm.sumperk@seznam.cz 
     
 
Informace k organizačnímu zajištění soutěží mladých hasičů OSH Šumperk jsou k dispozici také na www.oshorm-sumperk.cz 
 
 
 
Mnoho úspěchů kolektivům a vedoucím mladých hasičů v novém ročníku Ligy mladých hasičů OSH Šumperk přejí členové 
Odborné rady mládeže OSH v Šumperku. 
 
 
 
 
 
S pozdravem          Milena Sobotková v.r. 
Vyřizuje: Martin Sobotka ml.        Vedoucí ORM OSH Šumperk 



 

 

 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Okresní sdružení hasičů Šumperk 
Nerudova 41, 787 01 Šumperk 

tel.: 724 045314 
email: osh.sumperk@cbox.cz 

 
 

Akce se koná za podpory 

 
 

 

 

 
 

          V Šumperku  30.8. 2018 
 
Všem kolektivům mladých hasičů OSH v Šumperku a pozvaným hostům  

 
Věc: Organizační zajištění Ligy mladých hasičů OSH Šumperk 2018/2019– 1. kolo    Hasičský čtyřboj 

 
Datum konání:   22.9. 2018 
Místo konání:   Sudkov, areál SDH za HZ 
Prezence:   8:00 – 8:30 hod 
Zahájení:   9:00 hod 
Zdravotní služba:   zajistí OSH Šumperk 
 
Štáb soutěže:   náčelník štábu   Milena Sobotková 
    velitel soutěže   Martin Mach 

hlavní rozhodčí   Radim Ženožička 
    sčítací komise   Michal Chládek 
    tajemník   Martin Sobotka ml. 
 
Kategorie:   mladší, starší, (každé desetičlenné družstvo může postavit 2 pětičlenné hlídky) 
                           
Disciplíny:   běh na 60 m s překážkami   

Soutěží 3 závodníci z hlídky, každý závodník má dva pokusy, do výsledného času hlídky se 
započítávají lepší časy dvou nejlepších závodníků z hlídky. 
 
střelba ze vzduchovky   

 Soutěží celá hlídka, střílí se ze vzdálenosti 10 m na sklopné terče, každý závodník má 4 náboje 
na 3 terče, zbylé náboje nelze dále použít, nesražený terč = 1 trestná minuta. 
 
uzlová štafeta 
Soutěží celá hlídka, každý závodník si vylosuje uzel, který bude vázat. Po nástupu na startovní 
čáru a pokynu startéra první závodník vyběhne a uváže uzel. Po návratu za startovní čáru 
vybíhá druhý závodník. Tímto způsobem pokračuje celá hlídka, po doběhu posledního 
závodníka se zastaví čas. Výsledný čas se skládá z dosaženého času + trestné minuty. 

Trestné minuty:                                předčasné vyběhnutí = 1 trestná minuta za každý případ 
    nesprávně uvázaný uzel = 5 trestných minut za každý případ 
    odmítnutí splnit úkol = neplatný pokus 
    Uzly se vážou dle Směrnice hry PLAMEN pro ZPV 

 
základy první pomoci 
Soutěží celá hlídka dle Směrnice hry PLAMEN pro ZPV, započítají se pouze trestné body. 

V době prezence vedoucí odevzdají jmenný seznam závodníků, kteří poběží běh na 60 m ve všech kategoriích, do 8:30 hod !!!!! 
Nástup na disciplínu:  podává se hlášení rozhodčímu disciplíny dle Směrnice hry PLAMEN  
 
Nářadí:    vlastní, vzduchovky a lana na uzlovou štafetu zajistí OSH Šumperk 
 
Ústroj:    soutěžící   cvičný nebo sportovní stejnokroj 
    vedoucí    vycházkový nebo cvičný stejnokroj 
    rozhodčí    vycházkový nebo cvičný stejnokroj 
 
Informace k organizačnímu zajištění soutěží mladých hasičů OSH Šumperk jsou k dispozici také na www.oshorm-sumperk.cz 

Soutěž probíhá dle Směrnice hry PLAMEN (platných od 1.9. 2016), pokud toto OZ neurčí jinak! 

Možnost kontroly členských průkazů MH. Každé zúčastněné SDH doveze s sebou jednoho rozhodčího! 

 
S pozdravem         Milena Sobotková v.r. 
Vyřizuje: Martin Sobotka ml.       Vedoucí ORM OSH Šumperk 



 

 

 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Okresní sdružení hasičů Šumperk 
Nerudova 41, 787 01 Šumperk 

tel.: 724 045314 
email: osh.sumperk@cbox.cz 

 
 

Akce se koná za podpory 

 
 

 

 

 
 

          V Šumperku  30.8. 2018 
 
Všem kolektivům mladých hasičů OSH v Šumperku a pozvaným hostům  
Věc: Organizační zajištění Ligy mladých hasičů OSH Šumperk 2018/2019 – 2. kolo Šumperský Soptík 
 
Datum konání:   6.10. 2018 
Místo konání:   Šumperk, Tyršův stadion (atletická dráha - tartan tři běžecké dráhy) 
Prezence: 7:30 – 8:30 hod (možnost provádět případné změny ve startovní listině) 

Zahájení:   9:00 hod 
Zdravotní služba:   zajistí OSH Šumperk 
Startovné:   20 Kč za závodníka 
 
Štáb soutěže:   náčelník štábu   Milena Sobotková 
    velitel soutěže   Libor Kvapil 

hlavní rozhodčí   Radim Ženožička (kat. staší), Jan Rotter (kat. mladší) 
    sčítací komise   Michal Chládek, Aleš Elšík, Magdalena Johnová 
    tajemník   Martin Sobotka ml. 
    organizační pracovník  Milena Sobotková, Vendula Špačková, Monika Sobotková 
 
Kategorie:   družstva:   mladší, starší 
    jednotlivci:   mladší (dívky, chlapci), rok nar. (2008, 2009, 2010, …) 
        starší (dívky, chlapci), rok nar. (2004, 2005, 2006, …) 
        přípravka, datum nar. (7.10.2011 - 6.10.2014) 
 
Výjimka: Kategorie přípravka bude mít hadice v kotouči libovolně umístěny na úrovni rozdělovače, 

spojky uloženy libovolně. Pokud bude člen v přípravce zařazen do družstva kategorie 
mladších, bude jeho čas do hodnocení družstva započítáván. Závodník v kategorii přípravka 
nesmí dovršit v den konání soutěže 7 let a musí dovršit 4 let. 

 
Disciplína:   běh na 60 m s překážkami 
         
Nářadí:    vlastní, každé družstvo nejméně 2 soutěžní sady nářadí 
 
Ústroj:    soutěžící  cvičný nebo sportovní stejnokroj 
    vedoucí, rozhodčí vycházkový nebo cvičný stejnokroj 
 
Hodnocení: Každé desetičlenné družstvo může postavit 2 pětičlenné hlídky. Do hodnocení družstva se 

započítává výsledek lepší pětičlenné hlídky. Do hodnocení hlídky se započítávají časy 
nejlepších čtyř závodníků z prvního pokusu. Do druhého kola postupuje prvních 30 závodníků 
z každé kategorie, kteří startují v opačném pořadí. Do kategorie jednotlivců se započítává 
nejlepší čas z obou pokusů. Nejlepší jednotlivci budou oceněni věcnými cenami. Účastí na 
soutěži je možno získat výkonnostní třídy. 

Vyhodnocení:                             Kategorie přípravka, mladší dívky,mladší chlapci a kompletní kategorie mladších žáků a 
přípravky proběhne před startem kategorie starších žáků (rozběhy+30 
nejlepších+vyhodnocení). 

Přihlášky ve formátu Excelu zašlete nejpozději do 4.10. 2018 na email: oshorm.sumperk@seznam.cz 

Informace k organizačnímu zajištění soutěže Šumperský Soptík jsou k dispozici také na www.oshorm-sumperk.cz 

Z důvodu zajištění hladkého průběhu soutěže žádáme o včasný příjezd a dodržování pokynů organizátorů akce. 

Soutěž je zaměřena na propagaci činnosti mladých hasičů, proto dbejte na ustrojení a chování odpovídající významu akce. 

Soutěž probíhá dle Směrnice hry PLAMEN (platných od 1.9. 2016) , pokud toto OZ neurčí jinak! 

Možnost kontroly členských průkazů MH. Každé zúčastněné SDH okresu Šumperk doveze s sebou jednoho rozhodčího! 

S pozdravem         Milena Sobotková v.r. 
Vyřizuje: Martin Sobotka ml.       Vedoucí ORM OSH Šumperk 



 

 

 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Okresní sdružení hasičů Šumperk 
Nerudova 41, 787 01 Šumperk 

tel.: 724 045314 
email: osh.sumperk@cbox.cz 

 
 

Akce se koná za podpory 

 
 

 

 

 
 

          V Šumperku  30.8. 2018 
 
Všem kolektivům mladých hasičů OSH v Šumperku a pozvaným hostům  

 
Věc: Organizační zajištění Ligy mladých hasičů OSH Šumperk 2018/2019 – 3. kolo Štafeta 8 x 50 m 

 
Datum konání:   15.12. 2018 
Místo konání:   Hrabišín, Kulturní dům 
Prezence:   8:00 – 8:30 hod 
Zahájení:   9:00 hod 
Zdravotní služba:   zajistí OSH Šumperk 
 
Štáb soutěže:   náčelník štábu   Milena Sobotková 
    velitel soutěže   Alois Rotter 

hlavní rozhodčí   Libor Kvapil 
    sčítací komise   Michal Chládek 
    tajemník   Martin Sobotka ml. 
 
Kategorie:   mladší, starší 
 
Disciplína:   štafeta 8 x 50 m 
     
Nástup na disciplínu:  podává se hlášení rozhodčímu disciplíny dle Směrnice hry PLAMEN  
 
Nářadí:    vlastní pouze na 8. úseku 
 
Ústroj:    soutěžící   cvičný nebo sportovní stejnokroj 
    vedoucí    vycházkový nebo cvičný stejnokroj 
    rozhodčí    vycházkový nebo cvičný stejnokroj 
 
Hodnocení: Každé družstvo má možnost dvou pokusů. Do hodnocení disciplíny se započítává lepší z obou 

pokusů. 

 
Informace k organizačnímu zajištění soutěží mladých hasičů OSH Šumperk jsou k dispozici také na www.oshorm-sumperk.cz 
 
Soutěž probíhá dle Směrnice hry PLAMEN (platných od 1.9. 2016)! 
 
Možnost kontroly členských průkazů MH. Každé zúčastněné SDH doveze s sebou jednoho rozhodčího! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S pozdravem         Milena Sobotková v.r. 
Vyřizuje: Martin Sobotka ml.       Vedoucí ORM OSH Šumperk 



 

 

 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Okresní sdružení hasičů Šumperk 
Nerudova 41, 787 01 Šumperk 

tel.: 724 045314 
email: osh.sumperk@cbox.cz 

 
 

Akce se koná za podpory 

 
 

 

 

 
 

           V Šumperku  30.8. 2018 
 
Všem kolektivům mladých hasičů OSH v Šumperku a pozvaným hostům  

 
Věc: Organizační zajištění Ligy mladých hasičů OSH Šumperk 2018/2019 – 4. kolo Dovednostní štafeta 

 
Datum konání:   16.2. 2019 
Místo konání:   Rohle, Kulturní dům 
Prezence:   8:00 – 8:30 hod 
Zahájení:   9:00 hod 
Zdravotní služba:   zajistí OSH Šumperk 
 
Štáb soutěže:   náčelník štábu   Milena Sobotková 
    velitel soutěže   Alois Rotter 

hlavní rozhodčí   Libor Kvapil 
    sčítací komise   Michal Chládek 
    tajemník   Martin Sobotka ml. 
 
Kategorie:   mladší, starší, (každé desetičlenné družstvo může postavit 2 pětičlenné hlídky) 
 
Disciplína:   dovednostní štafeta 
     
Nástup na disciplínu:  podává se hlášení rozhodčímu disciplíny dle Směrnice hry PLAMEN  
 
Nářadí:    zajistí OSH Šumperk, čísla vlastní 
 
Ústroj:    soutěžící   cvičný nebo sportovní stejnokroj 
    vedoucí    vycházkový nebo cvičný stejnokroj 
    rozhodčí    vycházkový nebo cvičný stejnokroj 
 
Hodnocení: Každá hlídka má možnost dvou pokusů. Do hodnocení disciplíny se započítává lepší z obou 

pokusů. 

 
Informace k organizačnímu zajištění soutěží mladých hasičů OSH Šumperk jsou k dispozici také na www.oshorm-sumperk.cz 
 
Soutěž probíhá dle Směrnice hry PLAMEN (platných od 1.9. 2016)  
 
Možnost kontroly členských průkazů MH. Každé zúčastněné SDH doveze s sebou jednoho rozhodčího! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S pozdravem         Milena Sobotková v.r. 
Vyřizuje: Martin Sobotka ml.       Vedoucí ORM OSH Šumperk 



 

 

 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Okresní sdružení hasičů Šumperk 
Nerudova 41, 787 01 Šumperk 

tel.: 724 045314 
email: osh.sumperk@cbox.cz 

 
 

Akce se koná za podpory 

 
 

 

 

 
 

          V Šumperku  30.8. 2018 
 
Všem kolektivům mladých hasičů OSH v Šumperku a pozvaným hostům  

 
Věc: Organizační zajištění Ligy mladých hasičů OSH Šumperk 2018/2019 – 5. kolo PÚ CTIF + ŠPD 

 
Datum konání:   21.4. 2018 
Místo konání:   Troubelice, areál SDH 
Prezence:   8:00 – 8:30 hod 
Zahájení:   9:00 hod 
Zdravotní služba:   zajistí SDH Troubelice 
 
Štáb soutěže:   náčelník štábu   Milena Sobotková 
    velitel soutěže   Alois Rotter 

hlavní rozhodčí   Libor Kvapil 
    sčítací komise   Michal Chládek 
    tajemník   Martin Sobotka ml. 
 
Kategorie:   mladší, starší 
 
Disciplíny:   požární útok CTIF   
    štafeta požárních dvojic   
     
Nástup na disciplínu:  podává se hlášení rozhodčímu disciplíny dle Směrnice hry PLAMEN  
 
Nářadí:    vlastní, jednotné proudnice na útok CTIF, ostatní nářadí možno zapůjčit 
 
Ústroj:    soutěžící   cvičný nebo sportovní stejnokroj 
    vedoucí    vycházkový nebo cvičný stejnokroj 
    rozhodčí    vycházkový nebo cvičný stejnokroj 
 
Hodnocení: Do hodnocení Ligy MH se započítává součet umístění s obou disciplín. Při rovnosti součtu 

bodů rozhoduje o celkovém pořadí lepší umístění v disciplíně PÚ CTIF. 
     
 
Informace k organizačnímu zajištění soutěží mladých hasičů OSH Šumperk jsou k dispozici také na www.oshorm-sumperk.cz 
 
Soutěž probíhá dle Směrnice hry PLAMEN (platných od 1.9. 2016) + příloha pro plnění disciplíny pro kategorii mladší! 
 
Možnost kontroly členských průkazů MH. Každé zúčastněné SDH doveze s sebou jednoho rozhodčího! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S pozdravem         Milena Sobotková v.r. 
Vyřizuje: Martin Sobotka ml.       Vedoucí ORM OSH Šumperk 



 

 

 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Okresní sdružení hasičů Šumperk 
Nerudova 41, 787 01 Šumperk 

tel.: 724 045314 
email: osh.sumperk@cbox.cz 

 
 

Akce se koná za podpory 

 
 

 

 

 
 

          V Šumperku  30.8. 2018 
 
Všem kolektivům mladých hasičů OSH v Šumperku a pozvaným hostům  

 
Věc: Organizační zajištění Ligy mladých hasičů OSH Šumperk 2018/2019 – 6. kolo PÚ PLAMEN 

 
Datum konání:   4.5. 2018 
Místo konání:   Nový Malín, areál SDH 
Prezence:   8:00 – 8:30 hod 
Zahájení:   9:00 hod 
Zdravotní služba:   zajistí OSH Šumperk 
 
Štáb soutěže:   náčelník štábu   Milena Sobotková 
    velitel soutěže   Alois Rotter 

hlavní rozhodčí   Libor Kvapil 
    sčítací komise   Michal Chládek 
    tajemník   Martin Sobotka ml. 
 
Kategorie:   mladší, starší 
 
Disciplína:   požární útok PLAMEN  Radim Ženožička 
     
Nástup na disciplínu:  podává se hlášení rozhodčímu disciplíny dle Směrnice hry PLAMEN  
 
Nářadí:    vlastní, přetlakový ventil a požární stříkačku TOHATSU zajistí OSH Šumperk 
    Kategorie mladší terče průstřikové, kategorie starší terče nástřikové a jednotné proudnice 
 
Ústroj:    soutěžící   cvičný nebo sportovní stejnokroj 
    vedoucí    vycházkový nebo cvičný stejnokroj 
    rozhodčí    vycházkový nebo cvičný stejnokroj 
 
Hodnocení: Do hodnocení Ligy MH se započítává první pokus PÚ PLAMEN. O pořadí družstev rozhoduje 

lepší dosažený čas. V případě rovnosti dosažených časů u kategorie mladší rozhodne o pořadí 
lepší sestřik druhého terče a u kategorie starší rozhodne o pořadí lepší nástřik druhého terče. 

 
Informace k organizačnímu zajištění soutěží mladých hasičů OSH Šumperk jsou k dispozici také na www.oshorm-sumperk.cz 
 
Soutěž probíhá dle Směrnice hry PLAMEN (platných od 1.9. 2016)! 

Možnost kontroly členských průkazů MH. Každé zúčastněné SDH doveze s sebou jednoho rozhodčího! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S pozdravem         Milena Sobotková v.r. 
Vyřizuje: Martin Sobotka ml.       Vedoucí ORM OSH Šumper 



 

 

 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Okresní sdružení hasičů Šumperk 
Nerudova 41, 787 01 Šumperk 

tel.: 724 045314 
email: osh.sumperk@cbox.cz 

 
 

Akce se koná za podpory 

 
 

 

 

 
 

V Šumperku  30.8. 2018 
Všem kolektivům mladých hasičů OSH v Šumperku a pozvaným hostům  

 
Věc: Organizační zajištění Ligy mladých hasičů OSH Šumperk 2018/2019 – 8. kolo Finále Ligy MH 

 
Datum konání:   1.6. 2018 
Místo konání:   Hrabišín, areál SDH 
Prezence:   8:00 – 8:30 hod 
Zahájení:   9:00 hod 
Zdravotní služba:   zajistí OSH Šumperk 
 
Štáb soutěže:   náčelník štábu   Milena Sobotková 
    velitel soutěže   Alois Rotter 

hlavní rozhodčí   Libor Kvapil 
    sčítací komise   Michal Chládek 
    tajemník   Martin Sobotka ml. 
 
Kategorie:   mladší, starší 
 
Disciplína:   požární útok PLAMEN, 2 pokusy   
 
Doplňková disciplína:  střelba ze vzduchovky, účastní se 7 MH + 1 vedoucí 
 
Nástup na disciplínu:  podává se hlášení rozhodčímu disciplíny dle Směrnice hry PLAMEN  
 
Nářadí:    vlastní, přetlakový ventil a požární stříkačku TOHATSU zajistí OSH Šumperk 
    Kategorie mladší terče průstřikové, kategorie starší terče nástřikové a jednotné proudnice 
 
 
Ústroj:    soutěžící   cvičný nebo sportovní stejnokroj 
    vedoucí    vycházkový nebo cvičný stejnokroj 
    rozhodčí    vycházkový nebo cvičný stejnokroj 
 
Hodnocení: Do hodnocení Ligy MH se započítává čas lepšího pokusu PÚ PLAMEN. O pořadí družstev 

rozhoduje lepší dosažený čas. V případě rovnosti dosažených časů u kategorie mladší 
rozhodne o pořadí lepší sestřik druhého terče a u kategorie starší rozhodne o pořadí lepší 
nástřik druhého terče. 

 
Informace k organizačnímu zajištění soutěží mladých hasičů OSH Šumperk jsou k dispozici také na www.oshorm-sumperk.cz 
 
Soutěž probíhá dle Směrnice hry PLAMEN (platných od 1.9. 2016)! 
 
Možnost kontroly členských průkazů MH. Každé zúčastněné SDH doveze s sebou jednoho rozhodčího! 
 

 
 
 
 
 
S pozdravem         Milena Sobotková v.r. 
Vyřizuje: Martin Sobotka ml.       Vedoucí ORM OSH Šumperk 


