
 

 

Sbor dobrovolných hasičů 
R o h o v k a 

 
 
ve spolupráci s Městem Pacov, Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a.s.   
a atletickým oddílem TJ Slavoj Pacov pořádá 2. závod seriálu Český pohár 
Velkopopovického kozla  
 
 

„Rohovecké stovkování“ 
V. ročník 

v běhu jednotlivců na 100 m s překážkami 
 

v sobotu 28. května 2011 od 1000 hodin 
na atletickém stadionu v Pacově 

 
 
Časový plán soutěže: 
 Prezence muži       815 -   900 

Uzavření startovní listiny  
a vydání startovních čísel   900  -  915 
Trénink muži       915 -   945 
Start kategorie muži       1000 

 
Prezence ženy   1100 - 1145 
Uzavření startovní listiny  
a vydání startovních čísel 1145  -  1200 
Trénink ženy   1215 – 1245 

 Start kategorie ženy       1300 
 
 

• Závod bude probíhat ve třech drahách na umělém povrchu (polytan) 
• Povoleno používání treter s hřeby max. 6 mm.  
• Soutěž bude probíhat dle Směrnice hasičských soutěží SH ČMS vydané dne 12. 10. 2007 
• Čas na přípravu pokusu se zkracuje na minimum 
• Kategorie – muži, ženy 
• Všichni závodníci absolvují dva pokusy, poté bude dle dosažených časů stanoveno 

konečné pořadí tohoto závodu a přidělení bodů do Českého poháru Velkopopovického 
kozla 2011 

• Startovné činí 50,- Kč za jednotlivce (placeno při prezenci) 
• Měření pokusů bude prováděno elektronickou časomírou, která splňuje podmínky pro 

uznání národního rekordu 
• Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou časovou změnu programu dle počtu 

přihlášených závodníků 



 

 

• Podání protestu se provádí na stanoveném formuláři dle pravidel požárního sportu 
s podmínkou složení finanční částky ve výši 200,- Kč (v případě neoprávněného protestu 
propadá tato částka ve prospěch pořadatele). 

• Šatny – je možné použít šaten, které se nacházejí v budově atletického oddílu TJ Slavoj 
Pacov. Za odložené věci pořadatel neručí. 

• WC – k dispozici v areálu 
• Překážky, startovací bloky a elektronickou časomíru dodá pořadatel, ostatní materiál musí 

mít závodník vlastní 
• závodníci z České republiky jsou při závodě pojištěni pojištěním vyplývajícím z členství ve 

SH ČMS - podmínkou je dodržování všech pravidel.  
• Cestovné – všichni startující a jejich doprovod startují na vlastní náklady 
• Lékařská prohlídka – vysílající organizace a každý závodník odpovídá za to, že je zdráv a 

byl prohlédnut lékařem 
• Stravování – v areálu bude možnost občerstvení 
• Přihlášky: prosíme Vás o přihlášení do závodu nejpozději do středy 25.5.2011 - 1800 

hodin!! (on-line přihlašování probíhá na webových stránkách – www.stovky.cz, nebo 
emailem: jan.cekal@email.cz, popř. telefonem na č. 606 519 253. Přihláška závodníka 
musí být potvrzena zaplacením startovného při prezenci do doby před uzavřením 
startovní listiny. V případě nezaplacení je i přihlášený závodník z listiny vyřazen. 
Zaplacené startovné při neúčasti závodníka propadá pořadateli. 
 
 
 
 
 

„Hasičská vzájemná pojišťovna – náš partner“ 
 

 
 
 
 

Na Vaši účast se těší hasiči z Rohovky 


