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PROPOZICE ZÁVODU ČESKÉHO POHÁRU 

HŘIBOJEDSKÉ STOVKY 
VII. ROČNÍK 

Pořadatel:     SDH Hřibojedy   

pod záštitou Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje 
Místo konání:    atletický stadion Jaroměř 

ulice Otakara Španiela 817, 551 01 Jaroměř  
GPS: N 50°21.01752', E 15°55.19522', 50.3502919N, 15.9199203E 

Datum:     neděle 6. 5. 2018   

Prezence:     8.00 – 9.00 hodin        kat. mladší dorostenci        start v 9.30 hodin 
                                       kat. střední dorostenci 
                                       kat. mladší dorostenky     
                                       kat. střední dorostenky 
10.00 – 11.00 hodin     kat. ženy                                  start ve 12.00 hodin     
12.00 – 13.00 hodin     kat. muži                                 start ve 14.00 hodin       
uvedené časy jsou orientační a mohou být změněny v závislosti na počtu 
přihlášených závodníků v jednotlivých kategoriích                    

Přihlášky:    elektronicky do 3. 5. 2018 na www.stovky.cz 

Startovné:     50,‐ Kč za soutěžícího   
Doprava:     vlastní   
Stravování:     možnost zakoupení občerstvení přímo na místě soutěže   
Pravidla:     průběh disciplín, výstroj a výzbroj soutěžících dle Pravidel požárního 

sportu a Technické přílohy pravidel požárního sportu (pokyn GŘ HZ č. 
10/2018, kterým se vydávají pravidla požárního sportu) s tím, že:  

- materiál k provedení disciplín, dle pravidel požárního sportu, si 
každý závodník přiveze vlastní 

- UPOZORNĚNÍ: Pozor na změny parametrů u používaných hadic, 
rozdělovačů a proudnic 

- startování: 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 

dráhy nebudou na druhé pokusy měněny 
měření a vážení materiálu bude prováděno namátkově 

Soutěžní kategorie:   mladší dorostenky/dorostenci – ročník narození 2004 a 2005 
střední dorostenky/dorostenci – ročník narození 2002 - 2003 
starší dorostenky/dorostenci – ročník narození 2000 - 2001 
ženy a muži – ročník narození od 1999 a starší 

   start bude umožněn pouze v příslušné kategorii, do které závodník spadá 

Disciplíny:    100 m s překážkami   
Provedení:    každý soutěžící má dva pokusy, horší čas se škrtá  

měřeno elektronickou časomírou  
povrch drah tartan, překážky tartan  

Další informace:   Petr Jakl   e‐mail: petr_jakl@centrum.cz   
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Průběh soutěže:   

  
 
TRÉNINK DOROSTENCI 
1. pokus          kat. mladší dorostenci  
1. pokus          kat. střední dorostenci 
2. pokus          kat. mladší dorostenci 
2. pokus          kat. střední dorostenci 

 
TRÉNINK DOSTOSTENKY 

1. pokus          kat. mladší dorostenky 

1. pokus          kat. mladší dorostenky 

2. pokus          kat. střední dorostenky 

2. pokus          kat. střední dorostenky 

VYHLÁŠENÍ DOROSTU 
 
TRÉNINK ŽENY 
1. pokus           kat. ženy 
2. pokus           kat. ženy 
 
VYHLÁŠENÍ ŽENY 
 
TRÉNINK MUŽI 
1. pokus     kat. muži 
2. pokus     kat. muži 
 
VYHLÁŠENÍ MUŽI 
 
PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ SOUTĚŽE DO 16 HODIN 
 

 

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