
Sbor dobrovolných hasičů Stráž nad Nisou 

 

2.Ročník Strážského šedesátkování 

pod záštitou hejtmana Libereckého Kraje 

Martina Půty 

O pohár SDH Stráž nad Nisou 

P r o p o z i c e 
Termín konání:             25.6.2017   neděle 

Místo :                    areál Jezdeckého klubu Liberec,V    Zátočině 28/15,460 01      

Liberec 

Kategorie:         Dívky a chlapci – mladší a starší dle směrnice Plamen   

 Mladší 6-11 let  /2006,2007,2008,2009,../ 

 Starší  11-15 let /2002,2003,a mladší../ 

Časový harmonogram:  8.00-9.00  prezence dívky a chlapci mladší   

6-11 let /2006,2007,2008,2009../ 

9.00-9.10  nástup a slavnostní zahájení 

9.10-9.45  trénink mladší chlapci a mladší dívky 

 10.00 -         start chlapci a dívky mladší 

 10.30-11.00 prezence chlapci a dívky starší                                                                     

11-15 let /2002,2003,2004…/ 

 Cca 12 .00  start kategorie starší 

Cca 14.00   slavnostní vyhlášení kategorií 

Povrch drah:   Travnatý tvrdý povrch, závody budou probíhat ve dvou drahách 

Rozmístění překážek a materiál: Dle směrnice hry Plamen,pro kategorii 

chlapci a dívky mladší , stejné rozmístění překážek jako pro kategorii dívky starší, 

Kategorie dívky a chlapci starší možnost použití treter a  možno použít spojky 

ROTT!!!!! 

Provedení běhu na 60m :  Dle směrnice hry Plamen, část 8. , ve dvou  drahách, 

každý závodník má možnost dvou pokusů 

Hodnocení:      Lepší čas ze dvou pokusů, v případě shodnosti časů z obou 

pokusů, rozhoduje čas horšího pokusu. Každá kategorie je hodnocena samostatně. 

Protesty:    Protest lze podat dle směrnice Plamen část . 1 podmínky účasti 

Stravování:  stravování pořadatel nezjišťuje, možnost stravování je v areálu 

jízdárny, možnost zakoupit ve stáncích, popř. v blízkosti nákupní centra 

Podmínky: Všichni soutěžící, musí být řádně registrováni v SHČMS  , mít průkaz 

člena SHČMS, v případě úrazu je zajištěna zdravotní služba, 

Soutěž je pojištěna pořadatelem jednorázově. 

Startovné :      30,- Kč za závodníka v místě prezence 

Přihlášky a registrace: pouze na   www.stovky.cz  , nebo na e-mail:                                              

hasici.straz@seznam.cz 

                                    Nejpozději do 10.6.2017 !!!! 

 

Pořadatel si vyhrazuje nezařadit do soutěže pozdě přidané přihlášky 

 

 

Dotazy a informace:  tel: 723 646 213  Kvapilová 

http://www.stovky.cz/
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