
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ÚORM – ROZHOD ČÍ SOUTĚŽÍ 
MLÁDEŽE 
Praha, 31. května 2017 
 
Přítomni: Bidmon Jiří, Čečrdlová Jaroslava, Dašek Ondřej, Chlápek Jiří,  Rakušan Jiří, 
Řeháček Jiří, Urbánek David, Vlášková Ludmila, 
 

1) Zahájení provedla J. Čečrdlová, která byla schválena jako vedoucí skupiny; bylo 
domluveno vytvoření uzavřené Facebookové skupiny pro společnou komunikaci 
 

2) Pracovní skupina vyhodnotila dosavadní poznatky v aplikaci nové Směrnice hry 
Plamen a vydává následující doporučení k průběhu krajských kol hry Plamen 2017: 

 
 Hodnocení disciplín hry Plamen: 

štafeta dvojic 
- Komise rozhodčích se ztotožňuje se vyjádřením ÚORM z jednání 7. – 8. 12. 2016 

v Přibyslavi:  „Prioritně je třeba se při rozhodování řídit zněním v odstavci Hodnocení, 
tedy ve výpisu konkrétních úkonů, za které jsou udělovány trestné body nebo neplatné 
pokusy, které je z logiky věci nadřazeno textu Popis provedení disciplíny.  

o Příklad: V disciplíně štafeta dvojic není dotyk obou závodníků hadice před 
hydrantovým nástavcem penalizován, pokud má hadice stále celistvý tvar 
hadice smotaně v kotouči a je rozvinuta tak, že kotouč dopadne za vyznačenou 
čáru na úrovni hydrantového nástavce. 

- Závodník, který odkládá proudnici na čáru, tuto neodložil až na čáru a až po oběhnutí 
mety, si chyby všiml a hadici dotáhl. Hodnocení: nejdříve měl vykonat činnost, pak 
oběhnout metu – hodnocení dle bodu 4 v hodnocení štafety dvojic. 

- Často se stává, že závodník, který odpojuje hadici od hydrantového nástavce, odpojí i 
přechod – pokud chybu napraví, pak není penalizován. Pokud však proběhne cílem a 
až poté se znovu vrátí na dráhu, aby chybu napravil, je penalizován (dle bodu 12 
hodnocení, trestné body), protože proběhnutím cílem ukončil činnost na disciplíně. 
Jiná je situace u posledních dvou závodníků – nemohou proběhnout cílem bez 
proudnice, resp. hadice. Pak je pokus neplatný dle bodu 2 hodnocení neplatnost 
pokusu. 

požární útok CTIF 
- Pokud závodníci vyrobili na hadicovém vedení uzel, je hodnoceno jako 1 otáčka na 

hadici. 
- Je nutné hodnotit otáčky na hadicích odzadu! Vždy fixujeme spojku ve směru chůze 

před námi. 
- K hodnocení pokusu zveme kromě velitele také vedoucího družstva. 

 
 
 

za ÚORM 
Josef Bidmon 


