
 

 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – SDH Hřibojedy  

PROPOZICE POHÁROVÉ SOUTĚŽE 

Hřibojedské šedesátky 

VII. ROČNÍK  

PROPOZICE SOUTĚŽE:   
 
 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v časovém harmonogramu a uspořádání drah. 

 
Za podpory: 

        Obce Hřibojedy 

Pořadatel:     SDH Hřibojedy   

pod záštitou Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje  
Místo konání:    atletický stadion Jaroměř   
Datum:     Sobota 5. 5. 2018   

Prezence:     9.00 – 9.30 hodin prezence pro kat. přípravku a kat. mladší 
10.00 hodin zahájení soutěže pro přípravku a kat. mladší  
(kat. mladší soutěží pouze na spojky DIN) 
9.30 – 11.00 hodin prezence pro starší dívky a chlapce 
(kat. starší soutěží na spojky DIN i ROTT) 

Přihlášky:    z administrativních důvodu pouze elektronické přihlášení na www.stovky.cz, 
pořadatel si vyhrazuje právo ukončit přihlašování závodníků po vyčerpání 
kapacity soutěže 

      od 3. 5. 2018 nebudou žádné přihlášky a změny umožněny – pouze 
odhlášení závodníka  

Startovné:     40,‐ Kč za soutěžícího  
Doprava:     vlastní   
Stravování:     možnost zakoupení drobného občerstvení přímo na místě soutěže   
Pravidla:     Plamen s možností místních úprav, materiál v průběhu soutěže nebude 

kontrolován. V soutěži na spojky ROTT, lze použít 20 metrové hadice. 
Soutěžní kategorie:   Přípravka 60 m            /viz pravidla OORM TU www.oshtu.cz/  

Mladší 60 m             /dle Plamen ročník narození 2007 a mladší/  

Starší 60 m             /dle Plamen ročník narození 2003 a mladší/  

Disciplíny:    60 m s překážkami  
Provedení:    Každý soutěžící má dva pokusy, horší čas se škrtá  

Měřeno elektronickou časomírou  
Povrch drah: tartan, překážky: tartan  

Info:   Petr Jakl, e‐mail: petr_jakl@centrum.cz   
Průběh soutěže:   Vždy dva pokusy za sebou, dráhy zůstávají stejné, místní úprava 

pořadatele: rozdělovače jsou posunuty o dva metry směrem k cíli. 
      Soutěž: Přípravka na zvláštní dráze, Mladší dívky, Mladší chlapci na 

spojky DIN, 10.00 - 12:30 hodin 
Vyhlášení Mladší dívky, Mladší chlapci 

      Soutěž Starší dívky, Starší chlapci 12:30 - 15:30 hodin 
Vyhlášení Mladší dívky, Mladší chlapci 

     Vyhlášení Starší chlapci, Starší dívky volná soutěž 
Předpokládané ukončení soutěže do 17 hodin. 

http://www.stovky.cz/
http://www.stovky.cz/

