Pozvánka
na soutěž jednotlivců v disciplinách
běh na 60 m a 100 m překážek

„Klučovská ulice 2018“
„Memoriál Radka Slámy a Filipa Havlína“
Pořádá :

Sbor dobrovolných hasičů v Klučově ve spolupráci s OÚ Klučov

Termín:

28. dubna 2018

Kategorie:

60 m překážek
100 m překážek

přípravka (děti předškolního věku)
mladší dívky, mladší chlapci
starší dívky, starší chlapci
dorostenky, dorostenci
muži, ženy

Podmínky účasti:
Soutěž je otevřená jednotlivcům ve všech kategoriích. Pro kategorie 60 m
překážek včas odevzdaná přihláška + startovné ve výši 20,- Kč/os. zaplacené
při prezenci. Pro kategorie 100 m překážek (dorostenci, dorostenky, muži,
ženy) včas odevzdaná přihláška + startovné 50,- Kč/osoba zaplacené při
prezenci.
Technické ustanovení:
Discipliny budou provedeny dle platných Směrnic hry Plamen a soutěže
dorostu a Pravidel požárního sportu v aktuálním znění, tedy včetně všech změn
a Dodatků
Pokusy:
60 m překážek - 2 pokusy
100 m překážek - 2 pokusy
Harmonogram soutěže:
07,30 - 08,00
08,00 - 08,15
08,15 - 13,00
13,00 - 13,30
13,30 - 14,00
14,00
14,15 - 16,00
16,00

prezence soutěže 60 m překážek - přípravka, mladší žáci, starší žáci
nástup
běh na 60 m překážek žáci (1.mladší žáci, 2.přípravka, 3.starší žáci)
vyhodnocení soutěže žáků a přípravky
prezence soutěže 100 m překážek – dorostenci, dorostenky, muži, ženy,
nástup
běh na 100 m překážek – 1.dorostenci, dorostenky, 2.muži, ženy
vyhodnocení soutěže dorostu a dospělých

Pořadatel si vyhrazuje možnost změny v časech nástupu na discipliny.
Dráhy a průběh soutěže:
- discipliny budou prováděny ve 3 nebo 4 drahách (dle počtu účastníků), travnatý
povrch
- kategorie dorostenci absolvuje disciplínu na překážkách pro „starší dorost“ (bariéra
2m, kladina 120cm)
- v kategorii Přípravka je možné umístit hadice na značku 4 metry za kladinou
Ostatní
- rozlosování a sestavení startovních listin provede pořadatel s ohledem na hladký
průběh soutěže
- startovní listiny budou vyvěšeny po prezenci
- každou kategorii nutno přihlásit na samostatné přihlášce - mladší dívky
- mladší kluci
- přípravka
- dorostenky
- dorostenci
- ženy
- muži
-

-

závodníci budou zařazeni do startovních listin dle pořadí na přihlášce
Účastníci soutěže využijí k parkování vozidel okolní ulice. Žádáme účastníky, aby
svými vozidly nebránili výjezdy z domů a chovali se ohleduplně.
stravování zajištěno formou stánku s občerstvením – pořadatel nehradí

Přihlášku do soutěže prosíme zaslat v termínu do 22. dubna 2018 elektronicky na e-mail:
kamila.havlinova@skanska.cz, další informace na tel. 737 256 475.
Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout účast soutěžících z důvodu naplněnosti startovní
listiny. Zájemci budou obratem o této skutečnosti informováni.

Těšíme se na Vaši účast

Jiří Podolák v.r.
starosta SDH Klučov

Příloha : Přihláška do soutěže

