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O pohár SDH Kamenec 
XV. ročník závodu družstev mladých hasičů 

 
Kamenecká šedesátka 

IX. ročník závodu mladých hasičů – jednotlivců 
 

 
Kamenec u Poličky, sportovní areál "Pod Lipou" 

 

www.obec-kamenec.cz 

www.stovky.cz 



O pohár SDH Kamenec 
XV. ročník závodu družstev mladých hasičů 

 

 Časový plán závodu družstev O pohár SDH Kamenec:   
 8.00 - 8.50 h    - možnost seznámení s ovládáním soutěžního stroje FOX III alternativně Komfi
 do 8.30 h     - prezence do závodu družstev starších a mladších žáků O pohár SDH Kamenec  
 8.45 h  - nástup družstev, zahájení soutěže, porada vedoucích družstev 
 9.00 h     - start závodu družstev - souběžně štafeta 4 x 60 m a požární útok – pořadí kategorií v 

   disciplínách bude určeno dle počtu přihlášených družstev v kategorii
 10.30 - 11.30 h    - prezence do závodu Kamenecká šedesátka viz. další strana 
 12.00 h  - předpokládaný start závodu jednotlivců - pravděpodobné pořadí starší chlapci, starší 

dívky, mladší chlapci, mladší dívky, možná úprava pořadí kategorií dle počtu družstev 
v jednotlivých kategoriích v závodě družstev, mezi kategoriemi vždy možnost tréninku 

   - vyhlášení celkových výsledku závodu družstev může být operativně zařazeno do 
přestávky pro trénink některé kategorie závodu Kamenecká šedesátka 

   

 Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou úpravu v programu závodu a v jeho časovém plánu 
vzhledem k aktuálním podmínkám ve sportovním areálu, počtu startujících a počasí. 
 

 Pravidla závodu družstev v požárním útoku O pohár SDH Kamenec: 
 soutěží se v disciplínách štafeta 4 x 60 m a požární útok 
 celkové pořadí se určí součtem umístění z obou disciplín 
 soutěží se dle směrnice hry Plamen a dle pravidel Okresní ligy Svitavska MH 
 startují kategorie starší (rok narození 2003 a mladší) a mladší (rok narození 2007 a mladší) 
 v požárním útoku se závodí s jednotným strojem FOX III nebo alternativně Komfi 
 nutný vlastní nástavec na stroj – savice, ostatní další nářadí vlastní 
 stroj u mladších obsluhuje strojník pořadatele nebo vedoucí, u starších strojník pořadatele 

nebo vedoucí nebo i člen družstva pod dozorem strojníka pořadatele 
 před zahájením soutěže bude možné seznámení s ovládáním soutěžního stroje 
 závod v požárním útoku je součástí Okresní ligy Svitavska v požárním útoku mladých hasičů 2018 
 všechna družstva mají dva pokusy, v případě velmi vysokého počtu startujících omezení na jeden  
 startuje se střídavě ze dvou základen, každá závodní dráha má svoje samostatné sklopné terče 
 plocha náběhu a plocha prostoru u obou základen kompletně z umělého povrchu SPURTAN BS 
 štafeta 4 x 60 m na běžecké dráze povrch SPURTAN BS - vždy dva úseky za sebou - tzn. vstřícná 

předávka pouze mezi 2. a 3. úsekem 
 podání protestů – kauce 500,- Kč 
 startovní listinu sestavuje pořadatel před zahájením soutěže, v případě pozdního příjezdu je družstvo 

zařazeno na konec startovní listiny 
 startovné 200,- Kč za družstvo z okresu Svitavy, 150,- za družstvo mimo okres Svitavy 
 Přihlášky: 

 Prosíme Vás o přihlášení nejpozději do 31. 8. 2018 !!!  
 on-line přihlašování na www.stovky.cz, nebo www.obec-kamenec.cz, případně e-mail, telefon atd. 
 přihláška je potvrzena až zaplacením startovného při prezenci do doby před uzavřením st. listiny. V 

případě nezaplacení je i přihlášené družstvo ze startovní listiny vyřazeno. 

závod Kamenecká šedesátka viz. další strana 



Kamenecká šedesátka 
IX. ročník závodu mladých hasičů – jednotlivců 

 
 Časový plán závodu Kamenecká šedesátka:  
 10.30 - 11.30 h    - prezence do závodu Kamenecká šedesátka 

 12.00 h  - předpokládaný start závodu jednotlivců - pravděpodobné pořadí starší chlapci, starší 
dívky, mladší chlapci, mladší dívky, možná úprava pořadí kategorií dle počtu družstev 
v jednotlivých kategoriích v závodě družstev, mezi kategoriemi vždy možnost tréninku 

 
 Pravidla závodu jednotlivců na 60 m s překážkami Kamenecká šedesátka: 

 soutěží se dle platné směrnice hry Plamen 
 startují kategorie starší chlapci a starší dívky (rok narození 2003 a mladší), mladší chlapci a mladší 

dívky (rok narození 2007 a mladší) 

 rozmístění překážek 10 m od startu příčné břevno 70 cm (bariéra 150 cm), vzdálenost rozdělovače od 

cíle 17 m 

 závodí se ve dvou dráhách na běžecké dráze SPURTAN BS 

 starší kategorie povoleno použití hadic se spojkami DIN i ROTT, (délka i 20 m), povoleny tretry 

 mladší kategorie povoleny pouze hadice se spojkami DIN a zakázáno použití treter 

 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 

 závodníci mají dva pokusy - pokud to bude vzhledem k počtu účastníků možné  

 podání protestů – kauce 200,- Kč 

 startovné 30,- Kč za jednoho závodníka 

 pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a úpravu v programu závodu např. úpravu počtu 

postupujících do II. kola vzhledem k počasí a počtu startujících závodníků tak, aby byla zajištěna 

bezpečnost závodníků, časový plán a maximální úroveň závodu. Případné zavedení pravidla o 

změně počtu postupujících do II. kola musí vyhlášeno před startem I. kola závodu 

 
 Přihlášky: 

 Prosíme Vás o přihlášení nejpozději do 31. 8. 2018 !!!  

 on-line přihlašování na www.stovky.cz, nebo www.obec-kamenec.cz, případně e-mail, atd. 

 přihláška je potvrzena až zaplacením startovného při prezenci do doby před uzavřením st. listiny. V 

případě nezaplacení je i přihlášený závodník z listiny vyřazen 

  
Kontakt: 

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


