Sbor dobrovolných hasičů Bludov
za podpory obce Bludov
Vás co nejsrdečněji zve na 3. závod seriálu

Český pohár 2018
v běhu na 100 m s překážkami

„BLUDOVSKÁ STOVKA“
soutěž je započítána i do seriálu X‐flame pohár 2018

Sobota 28. července 2018
Místo: víceúčelový sportovní areál Bludov (u hasičárny)
kategorie – dorost, ženy, muži
Program: do 8,15 prezence dorky, ženy / do 10,15 prezence dorci/ do 11,15 prezence muži
od 8,00 – trénink kategorie dorky, ženy
9,00 – start kategorie dorky, ženy –následně dorci ‐ muži
Pravidla: soutěž proběhne dle platných pravidel požárního sportu a technické přílohy pravidel PS
http://www.hzscr.cz/clanek/predpisy-a-pravidla-724022.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

Start – v každém pokusu je možný pouze jeden chybný start bez vyloučení soutěžícího, který jej
způsobil. Soutěžící, který způsobí další chybný start v pokusu, bude vyloučen.

příprava a provedení pokusu - 1 minuta
Závodníci mladší 15‐ti let předkládají při prezenci souhlas zákonných zástupců
kategorie – ženy, dorost,muži
!!! Tretry povoleny, hroty max. 6 mm !!!
Dráha : umělý povrch POLYTAN, překážky s umělým povrchem, startovní bloky
Časomíra : splňuje podmínky pro uznání národního rekordu
Při podání protestu závodník složí kauci 200,‐ Kč, která v případě zamítnutí propadá

Systém soutěže: soutěž proběhne ve dvou pokusech ‐ 8 nejlepších se utká vyřazovacím
způsobem o ceny (pouze kategorie ženy, muži)

Pro přidělení bodů do Českého poháru a X‐flame poháru je rozhodující
výsledková listina po dvou základních kolech
Pořadatel si vyhrazuje právo změny při vyšší účasti omezením postupu do druhého kola, nebo
změnou programu
Pojištění: závodníci z ČR jsou kryti pojištěním SH ČMS při dodržení všech pravidel

Startovné 50 Kč za závodníka, platí se při prezenci

!!! Prémie za překonání rekordu dráhy – 500 Kč!!!
ženy – Šárka Jiroušová – 15,96s
muži – Daniel Klvaňa – 15,14s
Přihlášky :

www.stovky.cz
do 27. července 2018 16,00 hod.

Možnost přespání ve spacácích na sále hasičárny, nutno telefonická domluva
Kontakt: Sobotka Martin – 723140747 / Sobotková Milena – 725132657
email: mi.sobotkova@tiscali.cz

Na Vaši účast se

těší hasiči Bludov

