
 

 

SDH Ostrava – Michálkovice a SDH Dolní Bečva 

ve spolupráci s Krajským sdružením Moravskoslezského kraje a  

Okresním sdružením hasičů Ostrava 

pořádají soutěž Mladých hasičů v běhu na 60 m přes překážky 

OSTRAVSKO-BESKYDSKÉ ŠEDESÁTKY 2015 
soutěž je zařazena do II. ročníku Českého halového poháru v běhu na 60 m přes překážky 

KDY:  12. a 13. prosince 2015 od 900 hod. 

KDE: Atletický tunel SSK Vítkovice (za ČEZ arénou Vítkovice) 

Soutěž se uskuteční dle pravidel Halového poháru v běhu 60 m přes překážky pro rok 2015 a doplnění uvedených v tomto organizačním zabezpečení.  

KATEGORIE – dle Směrnic hry Plamen pro ročník 2014/2015 

- starší žáci – rok narození 2000, 2001, 2002, 2003… 

- mladší žáci – rok narození – 2004, 2005, 2006, 2007… 

V letošním roce není otevřena kategorie přípravky.  

STARTOVNÉ:  30 Kč za účastníka  

Jaký je plán (platí pro oba dva dny): 

Presence do  od 830 hod.  

Nástup   845 hod. 

Zahájení  900 hod.  

Z důvodu bezpečnosti bude v sobotu 12. 12. 2015  povolen vstup do atletického tunelu POUZE závodníkům mladší kategorie. Taktéž v neděli 

13. 12. 2015 POUZE závodníkům kategorie starší. 

Co dále: 

- povrch tratě a překážek: tartan 
- počet drah – 2 až 3 (dle počtu účastníků) 
- pořadí disciplín – v sobotu dne 12. 12. 2015 mladší žáci; 13. 12. 2015 starší žáci (v případě malého počtu přihlášených závodníků bude soutěž 

přesunuta do jednoho dne 12. 12. 2015; o této skutečnosti budeme včas informovat) 
- každý závodník má 2 pokusy, přičemž  8 nejlepších postupuje do finálových rozběhů – pavouka (1+8, 2+7, 3+6, 4+5) 
- kontrola nářadí bude probíhat namátkově během celé soutěže 

UPOZORNĚNÍ 

Závodníci jsou povinni se přihlásit přes portál www.stovky.cz nejpozději do 1. 12. 2015. Bez platného přihlášení nebudou závodníci 
na start připuštěni. Dne 6. 12. 2015 bude upřesněn harmonogram soutěže – bude zveřejněno na webových stránkách 

www.sdhmichalkovice.cz a www.dh.cz i www.stovky.cz  

Kontakt: Organizační - Peterek Jan – tel. +420 777 721 967, jan.peterek@sdhmichalkovice.cz 

Bohaté občerstvení a ceny připraveny. Na Vaší účast se těší hasiči z Michálkovic a Dolní Bečvy. 

Ubytování a stravování 

Ubytování není soutěžícím zajišťováno. V případě zájmu o zajištění stravy – oběda nutno zaslat objednávku mailem na adresu 
jan.peterek@sdhmichalkovice.cz do 1. 12. 2015. 


