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O pohár SDH Kamenec 
XIX. ročník závodu družstev mladých hasičů 

 

 Časový plán závodu:  sobota 10. 9. 2022  
 do 8.30 h     - prezence do závodu družstev starších a mladších žáků O pohár SDH Kamenec  
 8.35 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 výsledků 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. Účastníci závodu 
jsou povinni dodržovat v době konání závodu platné Nařízení vlády ČR, opatření Ministerstva 
zdravotnictví ČR a ostatních orgánů státní správy v souvislosti se zvládáním nákazy COVID-19. 
Dle aktuálně platných opatření může být pořadatelem závodu požadováno doložení nebo 
potvrzení příslušných dokumentů, a to od každého účastníka závodu. Program závodů může být 
upraven tak, aby vyhověl všem nařízením a opatřením, platným v době konání závodu, v případě 
zhoršené epidemiologické situace si pořadatel vyhrazuje právo závod i zrušit.   

Pravidla závodu družstev 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 
 startují kategorie starší (rok narození 2007 a mladší) a mladší (rok narození 2011 a mladší) 
 pro všechny kategorie platí možnost startu jednoho člena ve dvou družstvech. Při svém druhém 

startu se musí závodník viditelně odlišit od ostatních členů např. použitím stejného dresu ze 
svého prvního startu nebo jiným způsobem – použitím rozlišovací vesty apod. Jeden závodník 
může startovat pouze dvakrát. Pravidlo se vztahuje ke každé kategorii samostatně. Za 
dodržování tohoto pravidla odpovídá pořadatel závodu, rozhodčí a vedoucí družstev 

 v disciplíně štafeta 4 x 60 m může jeden člen družstva startovat v obou pokusech štafety – 
závodu se tak lze zúčastnit jen se 7 závodníky 

 v požárním útoku se závodí s jednotným strojem PS 12, stroj obsluhuje strojník pořadatele 
 nutný vlastní nástavec na stroj – savice, ostatní další nářadí vlastní 
 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, v případě neuznaného protestu propadá pořadateli 
 startovní listinu sestavuje pořadatel před zahájením soutěže, v případě pozdního příjezdu je 

družstvo zařazeno na konec startovní listiny 
 startovné 200,- Kč za družstvo 
 Přihlášky: 

 Prosíme Vás o přihlášení nejpozději do 7. 9. 2022 !!!  
 on-line přihlašování na www.stovky.cz, nebo www.obec-kamenec.cz, případně e-mail, telefon atd. 
 přihláška družstva je potvrzena až zaplacením startovného při prezenci a odevzdáním přihlášky 



Kamenecká šedesátka 
XIII. ročník závodu mladých hasičů – jednotlivců 

pro závodníky z Pardubického kraje 4. závod kvalifikace na MČR v běhu na 60 m 
 

 Časový plán závodu Kamenecká šedesátka - sobota 10. 9. 2022  

 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 2007 a mladší), mladší chlapci a 

mladší dívky (rok narození 2011 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 50,- 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 7. 9. 2022 !!!  
 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. 
 

 Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou úpravu v programu závodu. Účastníci závodu 
jsou povinni dodržovat v době konání závodu platné Nařízení vlády ČR, opatření Ministerstva 
zdravotnictví ČR a ostatních orgánů státní správy v souvislosti se zvládáním nákazy COVID-19.  

  Dle aktuálně platných opatření může být pořadatelem závodu požadováno doložení nebo 
potvrzení příslušných dokumentů, a to od každého účastníka závodu. Program závodů může být 
upraven tak, aby vyhověl všem nařízením a opatřením, platným v době konání závodu, v případě 
zhoršené epidemiologické situace si pořadatel vyhrazuje právo závod i zrušit. 

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



Kategorie:

SDH:

Okres: 

Kraj: 

p.č. SDH, kde je členem OSH

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Vedoucí družstva: Trenér družstva:

Jméno, příjmení: Jméno, příjmení:

Datum narození: Datum narození:

Bydliště: Bydliště:

Telefon: Telefon:

Podpis: Podpis:

POTVRZENÍ SDH: 

jméno, příjmení bydlištědatum narození

O pohár SDH Kamenec a Kamenecká šedesátka
sportovní areál Pod Lipou Kamenec u Poličky dne 10. 9. 2022

P Ř I H L Á Š K A

        Jmenný seznam členů družstva

Členové družstva souhlasí s využitím fotografických, filmových a jiných obrazových nebo zvukových 
záznamů,které byly pořízeny osobami, které pověřil štáb soutěže, na příslušném postupovém kole k dalším 
provozním účelům SH ČMS (plakáty, propagační předměty, informační tiskoviny apod.).

razítko a podpis 

Vedoucí družstva čestně prohlašuje a stvrzuje svým podpisem , že souhlasí se zněním Organizačního zabezpečení,
že zdravotní stav přihlášených je odpovídající k absolvování akce, na kterou se prostřednictvím této přihlášky přihlašují, že
soutěžící i jejich zákonní zástupci byli seznámeni s prohlášením o dalším využití obrazových materiálů a se zpracováním
osobních údajů přihlášených správcem SH ČMS, Římská 45, 121 07, Praha 2, který shromažďuje a zpracovává osobní
údaje i prostřednictvím svých organizačních jednotek OSH a SDH k účelům statistickým na dobu nezbytnou pro účely
organizace a vyhodnocení soutěže a že veškerá výstroj, výzbroj, stroje a zařízení, které budou přihlášení při soutěži
používat odpovídají ustanovením Směrnice hry Plamen. 

Potvrzujeme, že všichni uvedení účastníci jsou řádně registrovanými členy SH ČMS a mají zaplaceny členské příspěvky.



štafeta 4 x 60 m

chlapci dívky

požární útok

    Rozpis členů družstva:

příjmení a jméno

příjmení a jméno

Běh na 60 m s překážkami
(disciplína není součástí závodu družstev)

příjmení a jméno příjmení a jméno
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