
 



 
 

 

Datum konání  
Sobota 13. srpna 2022  
Místo konání 
Sportovní areál 1. ZŠ Bruntál, Jesenická 10 (mapa na stránce 3)  
Disciplína 
Běh na 60m s překážkami – dle platné směrnice hry Plamen (platné od 1.9.2016 včetně dodatků). 
Účast 
Jednotlivci s platným členským průkazem SH ČMS. U zahraničních účastníků je zapotřebí prokázat 
ročník dítěte 
Kategorie (dle směrnice hry Plamen) 
starší žáci - (chlapci, dívky) - ročníky 2007, 2008, 2009, 2010 
mladší žáci – (chlapci, dívky) - ročníky 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 
přípravka – (ročníky 2017 a mladší) se mohou přihlásit do Exhibice přípravky (informace níže) 
Startovné 
50,- Kč za jednotlivce 
Přihlášení  
Elektronicky prostřednictvím webových stránek stovky.cz 
Přípravka mailem na karelskotnica@gmail.com 
Ukončení přihlášení do závodů je pro všechny závodníky stejný a to do 12.8.2022 do 19:00 
Čas na přípravu pokusu 
1 minuta od zhodnocení předchozího pokusu 
Doplňující pravidla  
Pravá strana podél tratě z pohledu od startu je určena pouze pro organizátory 
Všichni ocenění se dostaví na přebrání cen v pevné obuvi, dresu SDH a bez pokrývky hlavy 
Povrch dráhy – Tartan 
Rozmístění překážek Podle směrnice hry Plamen, platnost od 1.9.2016 včetně dodatků.  
Doprava a ubytování  
Na vlastní náklady. Ubytování možné z pátku na sobotu i ze soboty na neděli (nutná domluva 
tel./mail).  
Zdravotní služba  
Zajistí pořadatel 
Stravování  
Občerstvení bude možné zakoupit i s pitným režimem. 
  



 
 

Průběh závodu 
Základní kolo - Každý závodník má dva pokusy, kdy se započítává dosažený lepší čas z těchto pokusů. 
V případě shody lepších časů rozhoduje lepší čas z horších pokusů. V případě shody horších pokusů 
rozhodne o pořadí závodníků extra rozběh.  
Nadstavbová část „Play-off“  – „semifinále a finále“ První 4 závodníci v každé kategorii po základním 
kole postupují do semifinálových rozběhů. V těchto závodnici poběží proti sobě - první s čtvrtým - druhý 
s třetím po základních kolech. Do finálového rozběhu postoupí ze semifinálového rozběhu vítězný 
závodník a poražený závodník nastoupí v rozběhu o 3. místo. V dráze č. 1 startuje vždy závodník s 
lepším umístěním po základním rozběhu. Tedy vítěz základních kol bude vždy startovat v dráze č.1 
,naopak závodník na 4. místě po základním kole bude startovat vždy v dráze č.2.  
Exhibice přípravky pro děti ročníků 2017 a mladších. Přihlásit děti do přípravky lze na mailu 
karelskotnica@gmail.com. Přípravka bude startovat v pauze mezi základním a finálovými rozběhy 
mladších žáků. Přípravka může oproti pravidlům mít nachystané hadice při rozdělovači. Se závodníkem 
může běžet vedoucí, který ho může držet za ruku pro podporu. Dále vedoucí smí radit závodníkovi. 
Každý účastník exhibice obdrží věcnou cenu a všichni zúčastnění jsou vítězové. 
Orientační časový plán  
Do 8:20 – prezentace závodníků 
8:25 – 8:30 Porada vedoucích 
8:30 – 8:45 Slavnostní zahájení 
Do 8:55 – trénink mladších dívek a chlapců 
9:00 – 10:00 I. a II. druhé kolo mladších dívek a chlapců 
10:00 – 10:30 Exhibice přípravky 
11:30 – 11:50 Finálové rozběhy mladších dívek a chlapců 
11:50 – 12:10 Vyhodnocení mladších dívek a chlapců + Slezského poháru 21/22 
11:50 – 12:10 Trénink starší dívky 
12:10 – 13:10 I. a II. druhé kolo starších dívek 
13:10 – 13:30 Ocenění SDH + hasičů za hum. pomoc Covid/tornádo/Ukrajina 
13:10 – 13:30 Trénink starší chlapci 
13:30 – 14:30 I. a II. druhé kolo starší chlapci 
14:30 – 14:50 Finálové rozběhy kat. starších žákyň 
14:50 – 15:10 Finálové rozběhy kat. starších žáků 
15:20 – Vyhodnocení kat. starších žákyň a žáků 
Ocenění  
Základní kolo Prvních deset v každé kategorii obdrží diplom a věcnou cenu. První tři závodníci v každé 
kat. obdrží věcnou cenu, diplom a medaili.  
Nadstavbová část – „Play off“ Závodník na čtvrtém místě obdrží skleněnou plaketu a diplom, na třetím 
a druhém místě obdrží diplom a pohár, na prvním místě obdrží diplom, pohár a zubatou žábu.  

NABÍZÍME MOŽNOST PŘESPAT V AREÁLU OBCE ST. HEŘMINOVY – TEL. DOMLUVA 
 

AKCE JE FINANČNĚ PODPOŘENA MĚSTEM BRUNTÁL A OSH BRUNTÁL 
  



 
 

 
 
 


