Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - okres Náchod

PROPOZICE POHÁROVÉ SOUTĚŽE

PŘEBOR NEJEN DOROSTU

V BĚHU NA 100 m PŘEKÁŽEK JEDNOTLIVCŮ

VI. ROČNÍK
Pořadatel:

SDH Meziměstí
ve spolupráci s OSH a OORM Náchod

Místo konání:

Meziměstí - víceúčelový sportovní areál

GPS souřadnice:

50°37'42.103"N, 16°15'2.292"E

Datum:

neděle

Prezence:

9.15 – 9.45 hodin, zahájení soutěže v 10.00 hodin

Přihlášky:

elektronicky na www.stovky.cz do 17. 7. 2015

Startovné:

50,- Kč za soutěžícího
u prezence každý soutěžící předloží členský průkaz SH ČMS
a mladší 15 ti let předloží písemný souhlas rodičů se startem

19. 7. 2015

Rozlosování startovních čísel: bude provedeno po prezenci
Doprava:

vlastní

Stravování:

možnost zakoupení drobného občerstvení přímo na místě soutěže

Pravidla:

dle Směrnice hasičských sportovních soutěží SH ČMS, Směrnice celoroční
činnosti dorostu SH ČMS Dorost a pravidel Českého poháru v Běhu na 100 m
s překážkami

Soutěžní kategorie:

Dorostenci a dorostenky narozeni 2002-1999, muži a ženy 1998 - dále

Dráha:

2 dráhy, povrch tartan, překážky tartan

Provedení:

každý soutěžící má 2 pokusy, horší čas se škrtá

Společný materiál:




Překážka: výška 200 cm pro muže, 170 cm pro dorostence, 80 cm pro ženy a dorostenky
Kladina:
délka 800 cm, výška 120 cm pro muže, 80 cm ostatní kategorie
Startovní bloky

Časomíra:

elektronická

Program:

10:00 zahajovací nástup
10:15 start kategorie muži
11:15 start kategorie ženy a dorostenky
12:30 vyhlášení výsledků kategorie muži a ženy
12:30 start kategorie dorostenek a dorostenců
14:00 vyhlášení výsledků
Pořadatelé si vyhrazují právo změn v programu s ohledem na počasí a zdárný
průběh soutěže

Pojištění:

soutěžící jsou na úraz pojištěni na základě členství SH ČMS

Hodnocení:

zvítězí soutěžící, který(á) dosáhne nejlepšího času z obou pokusů, budou-li se lepší
dosažené časy u dvou nebo více soutěžících shodovat, přihlédne se pro určení
pořadí k časům horších pokusů.

Hlavní rozhodčí:

Josef Záliš

Informace na adrese: Vilhelm Jakub, tel. 724 901 555, e-mail: kuba.vilhelm@seznam.cz
Vondra Josef, tel. 773 967 500, e-mail: vondra@velkeporici.cz
V sobotu 18. 7. 2014 se v areálu sportoviště koná soutěž v požárním útoku zařazená do seriálu
Podorlické ligy v požárním útoku. Pořadatel umožní přespání ve vlastních stanech v areálu
sportoviště. Podrobnosti viz další strana pozvánky.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
MEZIMĚSTÍ
Vás srdečně zve na soutěž

„O pohár starostky města Meziměstí“
zařazenou do seriálu závodů Podorlické ligy
Kdy:

18.7.2015

Kde:

Víceúčelové sportoviště v Meziměstí (pod fotbalovým hřištěm)

Program:

P
Prezentace do – 9:30 hod

S
Slavnostní nástup v 9:45 hod

Z
Zahájení útoků v 10:00 hod

P
Po soutěži bude dál pokračovat zábava (DJ +
občerstvení do cca 22:00). Možnost ubytování na
nedělní závod 100m překážek – vlastní stany, při nepřízni počasí ubytování v zastřešených
prostorech. Více informací na tel.: 721543585
Přihlásit se před soutěží a vybrat startovní pořadí bude možné na http://www.firesport.cz/ - diskuse –
pozvánky a prezentace nebo na tel. č. 724 901 555 (Jakub Vilhelm). Dle pravidel podorlické ligy 2015.
Startovné 200kč za družstvo (platba při prezentaci).

!!!Povrch dráhy: TARTAN, UMĚLÁ TRÁVA - NÁSTŘIKOVÉ TERČE!!!

