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O pohár SDH Kamenec 
X. ročník závodu družstev mladých hasičů 

Kamenecká šedesátka 
IV. ročník závodu mladých hasičů - jednotlivců 

 

Kamenec u Poličky, sportovní areál "Pod Lipou" 
 

 Časový plán: sobota 31. 8. 2013 
 do 8.25 h     - prezence  
   8.30 h  - nástup družstev 
   9.00 h     - start štafety 4 x 60 m – kategorie mladší a dále starší 
 10.30 h     - start pož. útoků – kategorie mladší a dále starší 

 10.30 h   - start závodu jednotlivců – souběžně s požárními útoky - nejdříve kategorie 
starší poté mladší 

 Pozn.: časy startů jsou pouze orientační, záleží na počtu družstev - závody na sebe 
navazují 

 
 Pravidla soutěží 
 startují kategorie mladší a starší dle soutěžního roku 2012/2013 
 startovné 100,- Kč za družstvo v závodě družstev, jednotlivec do závodu jednotlivců 20,- Kč 
 povinné přilby pro všechny disciplíny 

 Závod družstev: 
 soutěží se v disciplínách: 

    - štafeta 4 x 60 m 
    - požární útok 

 celkové pořadí se určí součtem umístění z obou disciplín  
 družstva mají dva pokusy ve štafetě i v požárním útoku – pouze při větší účasti družstev 

může být v požárním útoku pokus pouze jeden 
 nářadí vlastní, vlastní stroj PS 12 
 stroj u mladší kategorie obsluhuje vedoucí nebo dospělý strojník, u starší kategorie stroj 

obsluhuje člen družstva 
 požární útok se provádí na sklopné terče s elektronickou časomírou 
 závod v požárním útoku je součástí Okresní ligy Svitavska v PÚ mladých hasičů 2013 
 štafeta na běžecké dráze povrch SPURTAN BS - vždy dva úseky za sebou - tzn. vstřícná 

předávka pouze mezi 2. a 3. úsekem 
  
 Závod jednotlivců na 60 m s překážkami:

 startují kategorie starší chlapci, starší dívky, mladší chlapci, mladší dívky 
 závod nemá žádnou návaznost na výsledky soutěže družstev – mohou startovat i závodníci 

bez účasti v závodě družstev 
 při závodě lze získat výkonnostní třídu dle kritérií SH ČMS – podrobnosti na www.dh.cz 
 závodníci mají dva pokusy – pouze při větší účasti může být pokus jeden 
 závodí se ve dvou dráhách na běžecké dráze SPURTAN BS  
 

 Přihlášky: 
 Prosíme Vás o přihlášení nejpozději do 30. 8. 2013 (formulář na internetových stránkách, 

telefon, e-mail).  
 Kontakt: 
 Petr Šváb, Kamenec 129, 572 01 Polička, 603 874 922, e-mail: psvab@seznam.cz 


