DODATEK č.1:
ke Směrnici hry Plamen,
platnost od 1.9.2004 (zelená):
platné pro ročník 2007/2008
1. Požární útok
V článku Materiální zabezpečení odrážka sedmá se doplňuje tento text:
- 2 proudnice C 52 (výstřiková hubice průměr 12,5 mm ± 0,1 mm, max. délka ........
Ve stejném článku odrážce osmé se mění text odrážky takto:
- 1 přenosná motorová stříkačka (bez nasazeného víčka na sacím hrdle stroje) s přetlakovým
ventilem nastaveným na 0,3 MPa (3 atm), jednotný pro všechna družstva – dodá pořadatel. Je
povoleno použití savicového nástavce nebo přechodu.
Za předchozí odrážku se doplňuje nová odrážka tohoto znění:

- 1 ks přetlakový ventil B (průměr vstupu a výstupu 75 mm), nastavený na maximální tlak
0,3 MPa v dopravním vedení a příslušenství přetlakového ventilu pro odvedení vody z jeho
obtoku mimo základnu. Příslušenství přetlakového ventilu může sestávat:
- ze zařízení, které přetlakový ventil zajistí v libovolné poloze na výtlačném hrdle
motorové stříkačky
- z přechodu B/C
- ze speciálního kolena B nebo C
- z odváděcí hadice B nebo C
- ze zařízení pro aretaci nastavených hodnot na přetlakovém ventilu
Nastavení přetlakového ventilu musí být zabezpečeno proti změně nastavených hodnot po
celou dobu soutěže (případně je nutno postupovat dle výkladu na str. 27). Obtok
přetlakového ventilu může být redukován max. spojkou nebo kolenem 75/52. Je zakázáno
jakýmkoliv jiným způsobem redukovat průměr obtokového vedení. Koleno obtoku musí být
nastaveno do směru odváděcí hadice a ta nesmí být překroucená ani zlomená.

V článku Provedení útoku se mění text pátého odstavce takto:
V kategorii mladších vykonává obsluhu stroje dospělá osoba starší 18 let. Tato osoba se
nezapočítává jako člen družstva. Dle rozhodnutí pořadatele je tato osoba:
- pověřená štábem soutěže (stejná pro všechna družstva) v případě jednotného materiálu
dodaného pořadatelem,
- jednotliví vedoucí družstev či osoby jimi pověřené (každý u svého družstva) v případě vlastního
materiálu
Tato dospělá osoba při provádění disciplíny obsluhuje pouze motorovou stříkačkou a má
zakázáno se dotýkat jakéhokoliv jiného materiálu. Může pouze dávat slovní pokyny ostatním
členům družstva.

2. 400 m štafetový běh s překážkami CTIF
Do článku „Běžecká dráha, štafeta, postavení překážek“ se na konec článku doplňuje tento text výkladu:
Dráha štafety může být v nižších kolech rozměřena člunkovým způsobem. V tomto případě jsou první
dva úseky štafety rozměřeny v jedné člunkové dráze a předávka mezi nimi se řídí pravidly pro předávku,
popsanými v článku „Rozestavení soutěžících“. Předávky mezi ostatními úseky jsou hodnoceny obdobně
jako u Štafety 4x60 m, tzn. rozhodující při předávce není poloha proudnice, ale nohy soutěžícího, který
nesmí došlápnout do své dráhy před dokončením předávky. Předávací území se v tomto případě
nevyznačuje.
Do článku „Postavení překážek, odstavce „Devátý úsek dráhy“ se doplňuje tento text:
....... jsou ve směru běhu postaveny dvě svinuté hadice C 52 v kotoučích, min. 14,90 m dlouhé, DIN
spojky ....... (dále beze změn)

3. Požární útok s překážkami CTIF
V článku „Soutěžní dráhy“, str. 32, poslední odstavec, se doplňuje následující text:
Na startu ve středu startovní čáry je pevně umístěna spojka C, jejíž spodní okraj je ve výšce max.
40 cm od země. Vlevo jsou postaveny, koncovkami ve směru běhu, 4 dvojitě svinuté hadice C 52,
dlouhé min. 14,90 m opatřené nosiči. Hadice musí být rozmístěny rovnoměrně v max. šířce 1 m od
pevné spojky.
Od začátku ročníku 2008 – 2009 hry Plamen se ruší platnost článku „Upřesnění k použití
druhu hadic na disciplínu hry Plamen“, vydané ústřední odbornou radou mládeže. Od
1.9.2008 je tedy možno na disciplínách CTIF používat pouze tlakové hadice C 52 (konopné
nebo izolované), nikoli hadice zhotovené pouze z PAD nebo PES opletu.

4. Štafeta 4x60 m, 400 m štafetový běh s překážkami CTIF, běh na 60 m
V článcích "Materiální zabezpečení" (u Štafety CTIF v popisu 9. úseku dráhy) se mění text u popisu
rozdělovače takto:
- 1 třícestný rozdělovač (povoleny podpěry do 60 mm od tělesa rozdělovače, všechny tři stejné, ostatní
úpravy nejsou povoleny) , spodní hrany všech spojek mohou být max. 60 mm od spodní
podložky. Rozdělovač nesmí být vybaven naváděcími pomůckami, nesmí být zaslepeny
otvory půlspojek a nesmí být zatížen dodatečným závažím, vyplněn žádným materiálem a
kotven do dráhy (např. hroty na nožičkách – podpěrách).

5. Spojky DIN hadic použitých při disciplínách hry Plamen i dorostu
Pokud jsou v disciplínách hry Plamen nebo dorostu použity libovolný materiál (hadice, rozdělovač
apod.) se spojkami DIN, musí být u těchto spojek zachovány následující rozměry – viz. obrázek.
Spojky musí být osazeny schváleným těsněním, nesmí být zaslepeny a nesmí být vybaveny náváděcími
pomůckami.

Schváleno ÚORM dne 1.4.2008
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