
Sbor dobrovolných hasičů Sádek 

                                                   Vás zve na  

 

Sádecké šedesátky 2022 

 
 

 

 

Datum: 3. 9. 2022 

Místo konání: hřiště Sádek u Poličky 
 

Přihlášky do závodu na 60m s překážkami na www.stovky.cz,  

nejpozději do 31. 8. 2022. Po tomto datu bude provedeno rozlosování 
startovních čísel. 

Program: 

Prezence závodníků do 13 hod 

Předpokládaný start soutěže 13:30 hod (může se lišit s ohledem na počet 
startujících družstev v dopolední soutěži Okresní ligy Plamen) 

Pořadí startu jednotlivých kategorií:  

Mladší dívky 

Mladší chlapci 

Starší dívky 

Starší chlapci 



V případě dotazů volejte na tel. číslo 739017987 nebo piště na e-mail: 
bednarradek@centrum.cz. 

 

Soutěže se mohou zúčastnit soutěžící z celé ČR.  Počet startujících max. 150. 

Vyhlášení výsledků soutěže bude po ukončení všech kategorií, z každé kategorie 
bude vyhlašováno 5 nejlepších závodníků. 

 

Soutěžní kategorie v běhu na 60 m s překážkami: 

Mladší dívky – ročníky 2011 - 2015 

Mladší chlapci – ročníky 2011 - 2015 

Starší dívky – ročníky 2007 - 2010 

Starší chlapci – ročníky 2007 – 2010 

 

Ročníky 2016 a mladší nebudou do soutěže připuštěny. 

 

Prezence závodníků bude probíhat v hasičárně na hřišti v Sádku. Všichni 
soutěžící musí být registrováni v SH ČMS nebo ČHJ či MHJ a musí mít zaplacené 
členské příspěvky na rok 2022. Každý účastník je povinen zaplatit startovné 30 
Kč za závodníka. Kontrola členských průkazů bude probíhat u prezence. 

 

Pravidla a provedení: 

Disciplína probíhá podle Směrnice hry Plamen platné od 1. 9. 2016 včetně 
dodatků ke dni pořádání soutěže, ve dvou drahách na tartanové dráze 
s elektronickou časomírou. 

 

Kategorie starší dívky a starší chlapci má možnost použít tretry a hadice 
s koncovkami ROTT.  

Každý závodník může absolvovat dva pokusy, doba přípravy na pokus je 1 
minuta. 



Protest na disciplínu lze podat dle platné směrnice, vratná kauce je 200 kč. 

 

 

Nákres disciplíny 60 m s překážkami 

 

 

Stravování po dobu soutěže je zajištěno pořadatelem v areálu hřiště.  

Účastníci soutěže, včetně doprovodu a diváků, jsou povinni 
respektovat provozní řád hřiště a dbát pokynů pořadatelů. 

 

 


