
 

                      ,,Hlinecké šedesátky“ 
                                    ,,Memoriál Jana Grimma“    
                                     
 

                                    P R O P O Z I C E 
                                 XVI . ročníku   v běhu jednotlivců na 60 s překážkami 
 
Pořadatel soutěže:  Česká hasičská jednota -Hlinsko 
Termín konání:      4.října 2020  od 10.00 hodin 
Místo konání:         sportovní areál Hlinsko - základní škola Smetanova 
                                 cca 100m za čerpací stanicí BENZINA 
                                 GPS:49.7682350N, 15.9153547E 

Přihlášky: Přihlášky do závodu 60m s překážkami na www.stovky.cz, nejpozději do 2.10. 2020! Po  

                 tomto datu bude provedeno rozlosování startovních čísel.

Prezence:    od  9,00 do  9.30 hodin, soutěžící předloží platný průkaz člena ČHJ, MHJ, SH ČMS          
V případě dotazů volejte na tel. 724179379  nebo piště na email  obo.hlinsko@seznam.cz.
 

Startovné:     30,-Kč na závodníka   
Zahájení soutěže:   v 9.45 hodin nástupem všech účastníků soutěže  
Kategorie: 

mladší dívky – ročníky 2009 až 2014 
mladší chlapci – ročníky 2009 až 2014 
starší dívky – ročníky 2005 až 2008 
starší chlapci – ročníky 2005 až 2008 
 
 

Soutěž je zařazena do ligy okresu Chrudim. Věková kategorie pro účastníky ligy je dle směrnice SH ČMS.  
 
Protesty: 
Protesty proti porušení regulérnosti soutěže může podat vedoucí družstva  stejným způsobem, jako na ostatních 
soutěžích MH.           Kauce je 500,-Kč.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Organizační pokyny:

1.     Startovní listinu sestavuje pořadatel dle došlých přihlášek.   
 2.        Do prostoru sportoviště je povolen vstup pouze ve sportovní obuvi.   
 3.        V prostoru sportoviště bude možné zakoupit občerstvení po celý den    
4.        Pořadatel si vyhrazuje právo nezařadit přihlášené účastníky do soutěže pokud  nedodrží termín   

             přihlášení do soutěže 
5.      Soutěž je pojištěna 
6.      Za chování soutěžících zodpovídá vedoucí kolektivu MH 

  
Překážky: bariera 150 cm-starší chlapci (libovolným způsobem bez cizí pomoci),   
                 Příčné břevno  70 cm – mladší chlapci a dívky a starší dívky 
 
 
                      Alena Unčovská                                                       Milan Jindřichovský 
             Vedoucí mládeže ČHJ Hlinsko                                          Starosta sboru ČHJ Hlinsko 
                            
 
 
 
 

http://www.stovky.cz/


 
 
Pravidla a provedení 
Disciplína  probíhá dle Směrnice hry Plamen platné od 1. 9. 2016 včetně dodatků ke dni 
pořádání soutěž a dále se řídí pravidly Ligy okresu Chrudim www.oshchrudim.cz/mladi-
hasici, startuje se ve čtyřech drahách s tartanovým povrchem. Kategorie starší chlapci a 
dívky má možnost použití treter a hadic s koncovkami ROTT. Každý závodník 60m s 
překážkami může absolvovat 2 pokusy, doba přípravy na pokus je 1 minuta.  
 
                                                                          BĚH NA  60 m S PŘEKÁŽKAMI
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Rozměry dráhy je dle směrnice SHČMS. 
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