Havlíčkobrodské stovkování
SOUTĚŽ
V BĚHU NA 100 M PŘEKÁŽEK
JEDNOTLIVCŮ
V KATEGORIÍCH
DOROSTENCŮ, DOSPĚLÝCH
A VETERÁNŮ

Pořadatel : Okresní sdružení hasičů Havlíčkův Brod
Okresní odborná rada velitelů
Okresní odborná rada mládeže

Termín konání : neděle 16.8.2015
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Místo konání : sportovní areál Humpolecká 3606, Havlíčkův Brod
GPS: 49.5975489N, 15.5618408E
Účast:
Libovolný počet jednotlivců z každého SDH v kategorii dorost, dospělý, veterán.
Věkové kategorie:

Dorost (chlapci, dívky)
Dospělí (muži,ženy)
Veteráni, veteránky

ročníky 1999 až 2002
ročníky 1998 a níže
v den soutěže musí dovršit 35 let věku

Startovné za každého soutěžícího Kč 50,- - placeno při prezenci.
Vyhodnoceno a odměněno věcnými cenami bude v každé kategorii 10 nejlepších soutěžících.
Časový harmonogram soutěže ženy, dorostenky a veteránky:
Neděle 16.8.2015
9:00 – 9:45
9:45
10:00

- prezence, možnost tréninku
- nástup
- plnění disciplíny dle startovního pořadí

Časový harmonogram soutěže dorostenci, muži a veteráni:
Neděle 16.8.2015
13:00 – 13:45
13:45
14:00

- prezence, možnost tréninku
- nástup
- plnění disciplíny dle startovního pořadí

Povrch drah:

štěrkový, válcovaný

Stravování:.

občerstvení zajištěno stánkovým prodejem

Doprava :

každé družstvo na vlastní náklady

Zdravotní služba : zajistí pořadatel

Podmínky soutěže :
1. Soutěž dorostenců a dorostenek bude provedena dle Směrnic pro činnost dorostu SH
ČMS platných od 1.9.2007 včetně všech platných dodatků č. 1, 2, 3.
2. Soutěž dospělých a veteránů bude provedena dle Směrnice hasičských sportovních
soutěží pro muže a ženy schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012
I. a II. část. (soubor předpisů SH ČMS-1/17-2011) a Dodatku č. 1 schváleného VV SH
ČMS dne 13. 6. 2013
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3. Přihlášky na tuto soutěž musí být provedeny nejpozději do pátku 14.8.2015 na internetových stránkách www.stovky.cz, vyjímečně na přiložené přihlášce předané na OSH Havlíčkův
Brod, nebo zaslané na email osh.havlickuvbrod@seznam.cz. Po tomto termínu lze přihlásit
pouze na místě při prezenci a závodník bude zařazen na konec startovního pole nebo místo
přihlášeného závodníka, který se nedostavil na prezenci. Každý soutěžící může být přihlášen
pouze do jedné kategorie.
Kontaktní osoba pro případné dotazy Václav Rakušan, email rakusanvasek@seznam.cz, tel.:
723 507 122.
4. Soutěžit se bude v disciplíně 100 m překážek ve dvou pokusech dle uvedených věkových
kategoriích. Do celkových výsledků se započítává výsledný čas lepšího pokusu. Při rovnosti
lepšího času u více závodníků rozhoduje lepší čas naměřený v horším pokusu.
5. Při prezenci na soutěž předloží vedoucí mládeže nebo soutěžící :
- členské průkazy SH ČMS všech členů zapsaných na platné přihlášce s fotografií a potvrzením o zaplacení členského příspěvku na rok 2015.
- předloží občanské průkazy všech zletilých závodníků přihlášených k soutěži.
- fotografie na průkazce musí odpovídat současnému vzhledu soutěžícího
6. U disciplíny 100m s překážkami pro všechny kategorie platí startování:
Podmínky pro nezdařený start
a) Poté, co závodník zaujme konečnou polohu po povelu “Pozor !”, nesmí již zahájit další
pohyb dříve, než zazní výstřel startovní pistole nebo schváleného startovacího zařízení.
Pokud podle rozhodnutí startéra nebo jeho zástupců tak učiní dříve, musí to být považováno
za nezdařený start. Za nezdařený start se považuje, pokud, podle rozhodnutí startéra nebo jeho
zástupců, závodník:
- nezaujme v přiměřené době odpovídající polohu po povelu „Připravte se !“ nebo „Pozor !“
- po povelu „Připravte se !“ jakýmkoliv způsobem ruší ostatní závodníky.
b) Každý závodník, který způsobí chybný start, musí být napomenut. V každém běhu je možný pouze jediný chybný start bez diskvalifikace závodníka, který jej způsobil. Kterýkoliv
závodník, který způsobí další chybný start v témže běhu musí být z tohoto běhu vyloučen.
c) Jestliže se startér nebo kterýkoliv z jeho zástupců domnívá, že start neproběhl podle pravidel, vrátí běžce dalším výstřelem nebo zapískáním.
d) Po povelu rozhodčího disciplíny k zahájení startování nesmí již nikdo vstupovat do dráhy a
jakkoliv manipulovat nebo upravovat nářadí.
e) Rozběhy budou probíhat ve třech dráhách.
7. Kontrola technických parametrů nářadí použitého k soutěži bude namátkově prováděna
před i po skončení pokusů stanovenými měřidly.
8. Při podání protestu nebo odvolání bude složena finanční částka (kauce) v hotovosti ve
výši: - 100,- Kč při podání protestu rozhodčímu disciplíny
- 200,- Kč při odvolání k odvolací komisi (rozhodčí disciplíny, velitel soutěže, zástupce vedoucího disciplíny)
Protest se podává písemně a podává ho u soutěže dorostu vedoucí mládeže, u dospělých
závodník sám.
9. Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud je nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání.
10. Za bezpečnost veškerého použitého nářadí při soutěži odpovídá ten, kdo jej na soutěž dodal.
3

11. Další doplňující informace o soutěži včetně vedení soutěže, rozhodčích, přihlášek pro dorost, dospělé i veterány, budou zveřejněny na internetových stránkách OSH Havlíčkův Brod
www.dh-vysocina.cz/havl-brod v průběhu měsíce července 2015.

Vedení soutěže :
velitel soutěže :
rozhodčí disciplíny :
sčítací komise :
prezence :
časomíra :
hlasatel :
startér :
vedoucí technické skupiny:

Na Vaši účast se těší:
Josef Stejskal v.r.
starosta OSH

Josef Meloun v.r.
vedoucí OORV
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Květa Smutná v.r.
vedoucí OORM

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
okresní sdružení Havlíčkův Brod
PŘIHLÁŠKA
do soutěže ve Stovkování jednotlivců
dorostu, dospělých a veteránů
přihlašuje: ……………………………………………………………… ( jednotka PO, organizace)
na soutěž: ....Stovkování …………………Cvičiště HZS Humpolecká ulice Havlíčkův Brod 16.8.2015
(název soutěže)
(místo a datum konání)
∗
∗
∗
∗
v kategorii: muži , ženy , veteráni , veteránky , dorostenci*, dorostenky*,
k plnění disciplín: 100 m∗, štafeta∗, požární útok∗, výstup do 4 podlaží cvičné věže∗,
Příjmení a jméno závodníka

Datum
narození

kategorie

Podpis závodníka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Přihlašovatel stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO použité v disciplínách požárního sportu odpovídají Pravidlům požárního sportu a Směrnici hasičských soutěží, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené a že výše
uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní podmínky stanovené ve Směrnici hasičských soutěží a propozicích
soutěže a dává svým podpisem souhlas ke zpracování osobních údajů přihlášených soutěžících, kteří souhlasí s uvedením
osobních dat na přihlášce, správci SH ČMS, Římská 45, PSČ 121 07, Praha 2, který shromažďuje a zpracovává osobní údaje
i prostřednictvím svých organizačních jednotek OSH a SDH k účelům statistickým na dobu nezbytnou pro účely organizace a
vyhodnocení soutěže. Změny v seznamu přihlášených soutěžících lze provádět pouze v souladu s článkem 7 odst.4 Směrnic
hasičských soutěží.

V .............................. dne ........................................
Poznámky:
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....................................................………………
(razítko a podpis přihlašovatele)

