
---Polabské šedesátkování 2015---- 

 
Sbor dobrovolných hasičů Písková Lhota 

Obec Písková Lhota 
a 

Okresní sdružení hasičů v Nymburce 
Vás zvou na 

 

POLABSKÉ ŠEDESÁTKOVÁNÍ 
 
Kdy :  5.září 2015 
Kde :   Písková Lhota, okr. Nymburk, hřiště SDH 
 
Disciplína :  Běh na 60 m s překážkami 
Kategorie : Mladí hasiči – mladší dívky, mladší chlapci 
    starší dívky, starší chlapci 
    PŘÍPRAVKA (ročník 2008 a mladší) 
  Počet startujících je omezen na 100 závodníků ! 
 
Startovné :  20 Kč za jednotlivce (splatné při prezenci) 
 
Pravidla :  Dle Směrnice hry Plamen 

Příprava a provedení pokusu = 1 minuta. 
 
Systém soutěže : Soutěž proběhne ve dvou kolech a soutěžící  

se čtyřmi nejlepšími časy postupují do finálových  
běhů, které proběhnou „pavoukovým způsobem  
(vyjma přípravky - 1 pokus v soutěži). 

 
Technické údaje :  Povrch trati –  TARTANOVÝ  

Překážky dřevěné s vrchní pryžovou  
úpravou. 

   Soutěž bude probíhat ve dvou drahách. 
   Časomíra - elektronická 
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Sbor dobrovolných hasičů Písková Lhota 
POLABSKÉ ŠEDESÁTKOVÁNÍ 

 
XI.ročník 

 

 
sobota 5.září 2015 

 
Cvičiště SDH, Písková Lhota 

okres Nymburk 
 

ve spolupráci s  
Obcí Písková Lhota a 

Okresním sdružením hasičů v Nymburce 
 

Akce se koná v rámci projektu 
HASIČSKÝ VÍKEND,  který PODPOŘIL 
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Přihláška :  Přihláška je přiložena k pozvánce nebo  

ji můžete nalézt na webových  
stránkách www.dh.cz. Přihlášku  
můžete zaslat poštou nebo emailem  
nejpozději do 30.08.2015. V soutěži  
mohou startovat pouze závodníci  
přihlášení v řádném termínu. Soutěžící  
budou ve startovní listině zapsáni  
v pořadí v jakém jsou zapsáni na  
přihlášce. Za každého závodníka odpovídá  
vedoucí respektive přihlašující organizace. 
 
 

Kontakt :  Milan Němeček  
   Poděbradská 172        
   290 01 Poděbrady       606 683 699 
  email : monika.nemeckova@dh.cz 
 
Předpokládaný časový harmonogram : 
07:30 - 08:00   prezence mladší, přípravka 
09:30 - 10:00  prezence starší 
07:45 - 08:15  možnost nácviku na překážkách – mladší,  

přípravka 
08:30   START soutěže – mladší kategorie 
Trénink pro starší kategorii bude umožněn před začátkem soutěže 
této kategorie. 
    
Vyhodnocení :  Bezprostředně po ukončení soutěže. 
 
Občerstvení :  Zajištěno na místě. 
 
Poznámka :  Pořadatel si vyhrazuje právo změny. 
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Závazná přihláška 

Polabské šedesátkování 2015, Písková Lhota 
 
SDH   …………………………………………………… 
 
Okres ……………………Kraj…………………………. 
 
Vedoucí – kontakt  ……………………………………… 
 
…………………………………………………………… 
Kategorie :  mladší dívky  mladší chlapci 
  starší dívky   starší chlapci* 
  přípravka 
 

Jméno a příjmení Datum narození 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Soutěžící budou startovat v pořadí v jakém jsou uvedeni na 
přihlášce. 
Za každého závodníka odpovídá jeho vedoucí respektive přihlašující 
organizace. 
*vhodné podtrhněte 
 


