
Územná organizácia Dobrovoľnej poţiarnej ochrany  SR   B a r d e j o v 

 

                                                          Dobrovoľným hasičským zborom 

                                       a Základným  školám 

                                                                                         v    o k r e s e   B a r d e j o v 

                                               Naše číslo                    Vybavuje/linka                          V Bardejove 

                                           34/2019-II/13b              Švarná/0918790358                    25. apríla 2019 

Vec:  Územné kolo hry Plameň 2019 

     Územná organizácia Dobrovoľnej poţiarnej ochrany SR Bardejov v spolupráci s obcou a DHZ 

 Hertník organizuje 46. ročník územného kola súťaţe mladých hasičov – hru Plameň 2019, na ktorú 

pozývame kolektívy mladých hasičov Vášho Dobrovoľného hasičského zboru – Vašej školy. 

 

     Súťaţ sa uskutoční dňa  24. mája 2019  /piatok/ o 8.00 hod. na futbalovom ihrisku v obci Hertník. 

     

     Súťaţ bude organizovaná podľa Pravidiel pre celoštátnu hru Plameň, ktoré nadobudli účinnosť   

  1. októbra 2018. Hry sa zúčastnia 10- členné kolektívy mladých hasičov, vo veku 8 – 16 rokov.  

V roku súťaţe nesmie súťaţiaci dosiahnuť vek 17 rokov. 

Súťaţiť sa bude v kategóriách dievčatá a chlapci v súťaţných disciplínach: 

     -  poţiarny útok s prekáţkami /CTIF medzinárodný/          - 1 pokus, 

     -  štafetový beh na 400 m s prekáţkami/medzinárodný/      - 1 pokus,   

     -  poţiarny útok s vodou              -  je samostatne hodnotená disciplína, ktorej sa môţu zúčastniť  

                                                             kolektívy MH zúčastnené na územnom kole 

     -  pretek jednotlivcov na 50 m    -  pokus sa nepočíta do hodnotenia kolektívu    

     Štartovné je 5,- € za kaţdý súťaţný kolektív, strava a občerstvenie bude poskytnuté 10 členom, 

vedúcemu kolektívu a vodičovi. Prihlášku-prezenčnú listinu KMH odovzdá pri prezentácii v deň súťaţe. 

Výber štartovného bude pri prezentácii v deň súťaţe.   

 

     Pri kontrole totoţnosti sa členovia súťaţného kolektívu  preukáţu preukazom mladého hasiča 

s nalepenou fotografiou  a preukazom poistenca. Odporúčame jednotné oblečenie /rovnošatu/, 

ktoré musí zakrývať kolená a lakte a športovú obuv /je zakázané pouţívať obuv s klincami – 

kovové výstupky/, opasok je povolený len ako súčasť uniformy.  

Je povolené štartovať aj mladším súťaţiacim ako 8 rokov, no vek sa počíta ako u 8 ročných. Pri 

poţiarnom útoku CTIF sa môţe súťaţiť s vlastnými RPS, hadice a prúdnice budú jednotné pre 

všetky súťaţné druţstvá. Vodu pri príprave do RPS dolieva príslušný rozhodca. V zmysle 

uznesenie Prezídia DPO SR č.74/2018 je používanie prilby povinné pre všetky disciplíny.  

Pri poţiarnom útoku s vodou môţu súťaţiaci pouţiť opasok. Náradie na PÚ  a motorovú 

striekačku zabezpečí organizátor. 

Všetci účastníci sú v rámci celoročnej činnosti poistení osobitnou poistnou zmluvou, poistnú 

udalosť je potrebné ihneď hlásiť Územnej organizácii DPO SR Bardejov. 

  

          Vybrané kolektívy budú  náš okres reprezentovať na XXVII. ročníku súťaţe HD 

 – Šarišský pohár dňa 17. augusta 2019 v Toryse, okres Sabinov. 

      

     Ţiadame Vás do 15. mája 2019 nahlásiť účasť KMH a záujem o disciplínu poţiarny útok s vodou 

Územnej organizácii DPO SR Bardejov, tel. 0918790358, ul. Dlhý rad 16 /budova Okresného úradu,  

II. poschodie, č.dv. 128/ alebo e-mail: ovdpobardejov@centrum.sk   ovbardejov@dposr.sk  . 

Stravovanie a občerstvenie bude zabezpečené len pre nahlásené kolektívy. 

 

     Tešíme sa na spoločné stretnutie. 

 

     S pozdravom 

      

            Štefan   K u č e č k a                 Vladimír   M a t e j                      Gabriela    Š v a r n á                                                         

          predseda ÚzO DPO SR                   predseda KM                       tajomníčka ÚzO DPO SR              
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