
 Sbor dobrovolných hasičů  
    Starý Lískovec - Sport    

 

Vás zve na  7. ročník  „Stovky v Brně“  
a  2. ročník  „Brněnská věž“ 
 

(konanou pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje) 
 

Disciplína:  Běh na 100 m s překážkami 
   Mladší, střední a starší dorostenky a dorostenci dle věku 
Místo konání: Školní a výcvikové zařízení HZS ČR,  Trnkova 85, Brno – Líšeň 

Datum konání :  neděle    26.7.2015 
Kategorie: 

Mladší dorost:  2001, 2002  
Střední dorost: 1999, 2000  
Starší dorost:    1997, 1998  
 
 

Program: 
9:00  - 9:30  prezence  
9:00  - 9:30  trénink  
9:45   nástup závodníků 
10:00              věž 
cca 11:00      konec věže (dle počtu závodníků) 
cca 11:00      trénink na 100 m překážek     
cca 11:15      rozběhy 
 

       Start  podle atletických pravidel. Všichni přihlášení závodníci mají dva pokusy. 

Nářadí vlastní.   

 

       Startovné za jednotlivce je 30,- Kč, v případě účasti v obou disciplínách 60,-- Kč. 
Platba startovného při prezenci. Doklad o zaplacení startovného bude vystaven pro 
celý sbor!   
 
Zdravotní zajištění a pojištění účastníků soutěže 
- zdravotnickou službu v místě soutěže zajistí pořadatel 
- za zdravotní stav soutěžících odpovídá pořadateli přihlašovatel  
- úrazové připojištění soutěžících a ostatních účastníků soutěže pořadatel nezajišťuje 
 
      



      Podání protestu podle pravidel (složení částky 200,- Kč). Při zamítnutí propadá 
pořadateli. 
Parkování , toalety a občerstvení v areálu „Hasičské školy“. 
 
Měření bude prováděno elektronickou časomírou. Pořadatel si vyhrazuje právo na 
případnou změnu programu. 
 

Kontakt:  Aranka Nováková 721 413 100 (v případě dotazů je možné volat ve všední 

den po 17.hodině, o víkendu kdykoliv) 

 
Přihlášky: aranka.novakova@volny.cz  
(informace na http://www.sdhstlsport-ml.estranky.cz/ nebo na  

www.sdhstaryliskovecsport.xf.cz  ) 

                                              
Velitel soutěže: Nováková Aranka 
Hlavní rozhodčí: Barbora Filipčíková 
Starosta SDH: Petr Dvořák (Bača) 
 
 
 
                                                        Na hojnou účast se těší SDH Starý Lískovec- Sport  
 
Informace o areálu: 
 

- do areálu bude povolen vjezd vozidel s nářadím, ostatní budou parkovat 
na přilehlých parkovištích 

- při vstupu budou podepsány pravidla BOZP – návštěvy (bude zasláno všem 
přihlášeným sborům po převzetí přihlášky, ostatní na místě) 

- zákaz vstupu se zvířaty 
- přísný zákaz vstupu na vrakoviště (vyloučení ze soutěže) 
- na sociální zařízení zakázán vstup v tretrách 

 
 

 

http://www.sdhstlsport-ml.estranky.cz/

