
Česká hasičská jednota – hasičský sbor Hlinsko 
pořádá 4. ročník 

 soutěže v běhu na 100 m s překážkami 
 
 

„Hlinecké stovky“ 
7. 7. 2013 

 
Místo konání: Hlinsko v Čechách, sportovní areál ZŠ Smetanova (u čerpací stanice 

Benzina) 
Parkování na přilehlých parkovištích (Eta Hlinsko, krytý bazén, přilehlé 
ulice – vše bude označeno) 

Kategorie:        muži    
                         ženy   
Ubytování:      stanové městečko v blízkosti areálu (stany vlastní) 
Stravování:   zajištěno pořadatelem v areálu stadiónu 
Soc. zařízení:  v budově školy i v areálu 
Zdrav. služba:   zajištěna po celou dobu závodu – Soutěž není pojištěna. 
Startovné:  50,- Kč na závodníka – platí se při prezenci 
Protesty:   vratná kauce 500,- Kč při uznání protestu 
Rozhodčí:  proškolení rozhodčí z řad ČHJ a SH ČMS 
Přihlášky:  do 25. 6. 2013 
Kontaktní e-mail:  pospisilovamo@seznam.cz 
Dráha: 2 dráhy s tartanovým povrchem, překážky s tartanovým povrchem, 

startovní bloky 
Časomíra:    elektronická se světelným displejem  
Systém soutěže:  - startovní listina prvního kola je sestavena náhodně 

- startovní čísla zůstávají pro obě kola stejná 
- čas přípravy na pokus se zkracuje na minimální dobu 
- možná úprava počtu postupujících do druhého kola vlivem vyššího 
počtu startujících nebo při nepřízni počasí 
Pravidlo o počtu postupujících do 2. kola bude upřesněno před startem 
1. kola 
- v případě zrušení 2. kola jsou časy z 1. kola výsledné 
- do prostoru areálu budou puštěni pouze závodníci a rozhodčí 

 
 
 
 

Soutěž proběhne dle Pravidel požárního sportu s výjimkou možného omezení počtu 
postupujících do 2. kola 

 
!!! Tretry povoleny – hroty max. 6mm !!! 

 



Časový program soutěže 
 
 
6.30   -   8.00   prezence, kontrola nářadí 

(dle Pravidel PS bez výjimek) 
trénink 

8.15    zahájení 1. kola soutěže mužů 
 - v průběhu možnost tréninku žen na náhradních překážkách 

 
Po skončení 1. kola soutěže mužů 15 min přestávka na přestavbu dráhy a 15 min trénink žen 
na soutěžních drahách a následné zahájení soutěže 1. kola žen. 
 
13.00   předpokládaný čas zahájení 2. kola  
 
16.00   -   17.00    předpokládaný konec soutěže, vyhlášení výsledků 
 
Celý program může být upraven podle počtu přihlášených závodníků. 
 
 
 

Ohodnocení soutěžících 
 
Poháry pro první tři z každé kategorie a v rámci možností věcné ceny. 
 
Peněžní odměny: 
1. místo muži - 30%   1. místo ženy - 30% 
2. místo muži - 20%   2. místo ženy - 20% 
3. místo muži - 10%   3. místo ženy - 10% 
do 10. místa  -   5%   do 10. místa  -   5% 
 
Peněžní odměnu ve výši 5.000,- Kč do každé kategorie věnuje sponzor. Dále se bude částka 
navyšovat poměrem vybraného startovného v jednotlivých kategoriích. 
 
 
 

Těšíme se na krásné sportovní výkony a přátelskou atmosféru. 
 

Srdečně zvou pořadatelé! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přihláška do soutěže „Hlinecké stovky“ 
7. 7. 2013 

 
 

Jméno a příjmení Datum narození Kategorie Hasičský sbor 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 


