
 

 

 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresní sdružení hasičů Kolín 

vydává propozice soutěže 

„KOLÍNSKÝ POHÁR 2023“ 

v běhu na 60 m a100 m s překážkami 

 

Soutěž je seriálem jednotlivých závodů v disciplíně “Běh na 60 m s překážkami” a  “Běh na 

100 m s překážkami”, kdy pro hodnocení celého ročníku se výsledky sčítají. 

Pořadatelem seriálu závodů “Kolínský pohár 2023” je Okresní sdružení hasičů Kolín ve 

spolupráci s SDH Klučov, SDH Kšely/SDH Kostelec nad Černými Lesy, SDH Starý Kolín a 

SDH Vítězov. 

Seriál a jeho závody je určen pro závodníky - jednotlivce, členy SH ČMS, registrované u OSH 

Kolín, popř. pro závodníky, registrované u jiného OSH, ale soutěžící v daném roce v rámci 

“přestupu” za sbor z okresu Kolín. Závodníci z jiných OSH (bez přestupu) a mimo SH ČMS 

mohou v jednotlivých závodech startovat, ale v celkovém hodnocení ročníku soutěže nebudou 

hodnoceni. 

Soutěžní kategorie 

– mladší žákyně 

– mladší žáci 

– starší žákyně 

– starší žáci 

– mladší dorostenky 

– střední dorostenky 

– starší dorostenky 

– mladší dorostenci 

– střední dorostenci 

– starší dorostenci 

– ženy 

– muži 

– legendy ženy (nad 40 let) 

– legendy muži (nad 40 let) 

Soutěžní disciplínou pro kategorie mladší a starší žactvo je Běh na 60 m s překážkami dle 

“Směrnice hry Plamen“, platné od 1.9.2022, včetně Příloh. 

Soutěžní disciplínou pro kategorie dorostu, ženy, muže a Legendy je Běh na 100 m s překážkami 



 

 

dle „Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy“, schválené VV SH ČMS dne 16. 

6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012  I. a II. část. (soubor předpisů SH ČMS-1/17-2011) v platném 

znění včetně všech dodatků, schválených VV SH ČMS („Směrnice hasičských sportovních  

soutěží“), a dle „Směrnice celoroční činnosti dorostu“, platné od 1.9.2022. V bězích na 100 m ve 

všech kategoriích (platí i pro dorost) bude u chybných startů postupováno dle Pravidel Požárního 

sportu – tedy každý chybný start znamená neplatný pokus. 

Závody zařazené do seriálu v roce 2023: 

Termín Název soutěže Místo Pořadatel 

29.4.2023 - sobota Klučovská ulice Klučov 
SDH Klučov 

28.5.2023 - neděle Okresní kolo dorostu a PS 

(pouze běhy 100 m s překážkami) 

Kolín OSH Kolín 

4.6.2023 - nedělě Kostelecko Kšelské kilo Český Brod SDH Kostelec nad 

Černými lesy / SDH 

Kšely 

25.6.2023 - neděle Starokolínská šedesátka 

(pouze běhy 60 m s překážkami) 

Starý Kolín 
SDH Starý Kolín 

9.9.2023 - sobota Vítězovská stovka Velim SDH Vítězov 

Základní pravidla pro jednotlivé závody 

V jednotlivých závodech seriálu má každý startující závodník možnost dvou pokusů, do 

celkového hodnocení ročníku mu bude zaznamenán lepší dosažený čas. V případě nepřízně 

počasí či při jiných předem neočekávaných okolnostech lze pro zajištění bezpečnosti závodníků 

a pro zajištění časového harmonogramu závodu přistoupit k systému s jedním pokusem nebo k 

systému s postupem předem určeného počtu nejlepších závodníků v prvním kole do kola 

druhého – v tomto případě bude závodníkům s dvěma pokusy zaznamenán dosažený výkon z 1. 

pokusu. 

Při soutěži v rámci Okresního kola dorostu a PS bude mladším a středním dorostencům 

umožněno absolvovat 2 pokusy na dráze s “nízkými” překážkami (bariéra 170 cm, kladina 80 

cm) pro zapsání výsledku do hodnocení “Kolínského poháru”, a rovněž 2 pokusy na dráze s 

“vysokými” překážkami (bariéra 200 cm, kladina 120 cm) pro zapsání výsledku do hodnocení 



 

 

družstva v postupové soutěži, budou-li jeho součástí.  

Klíč nominace na krajskou soutěž běhu na 60 m překážek 

Nominace na krajskou soutěž v běhu na 60 m překážek proběhne na základně jednoho nejlepšího 

dosaženého časového výsledku z kol Klučovská ulice, Kostelecko Kšelské kilo, Starokolínská 

šedesátka. Závodník pro postup nemusí startovat na vše kolech stačí na jednom. 

Celkové hodnocení ročníku soutěže 

Celkovým výsledkem závodníka v ročníku je součet tří nejlepších zaznamenaných časů z 

různých soutěží.  Vítězí závodník s nejnižším součtem. V případě shodného součtu časů u dvou 

či více závodníků bude o pořadí rozhodovat nejlepší dosažený čas těchto závodníků v průběhu 

celého ročníku. 

V celkovém pořadí budou nejprve hodnoceni závodníci, kteří mají 3 zaznamenané časy, dále 

závodníci se 2 časy atd.  V případě, že žádný závodník v kategorii nebude mít zaznamenány 3 

časy, vyhodnotí se nejprve závodníci se 2 časy, poté závodníci s 1 časem. 

V celkovém hodnocení ročníku budou vyhodnoceni závodníci, umístění na 1. - 3. místě v každé 

kategorii. 

Vyhodnocení jednotlivých závodů je v kompetenci pořadatele daného závodu. 

Věkové rozdělení kategorií pro rok 2023 

– mladší žáci/žákyně        rok narození 2012 – 2016 

– starší žáci/žákyně          rok narození  2008 – 2012 

– mladší dorost                 rok narození  2009  - 2010 

– střední dorost                 rok narození  2007  - 2008 

– starší dorost                   rok narození  2005  - 2006 

– ženy/muži                      rok narození  2005 a starší 

– legendy ženy/muži       rok narození  1983  a starší 

Každý závodník může startovat v jednotlivém závodě pouze v jedné kategorii v běhu na 60 m s 

překážkami a v jedné kategorii v běhu na 100 m s překážkami dle svého roku narození (je tedy 

možný start např. v kategorii starší žáci i v kategorii středního dorostu).  Zařazení do určité 

soutěžní kategorie platí pro celý ročník. Ve všech závodech seriálu musí závodník startovat vždy 

za jedeno stejné SDH. 

Technické podmínky závodů 

- měření časů -  elektronická časomíra 



 

 

- povrch drah -  Klučov – přírodní tráva, Kolín, Český Brod a Velim – tartan, Starý Kolín - 

škvára 

- tretry povoleny, mimo kategorie mladší žactvo 

Další podrobnosti, úpravy a harmonogram závodního programu budou stanoveny vždy 

v pozvánce vydané pořadatelem příslušné soutěže.  

Pojištění startujících 

Závodníci jsou při účasti v závodech pojištěni na základě svého členství v SH ČMS. Pojištění se 

nevztahuje na zahraniční a ostatní účastníky závodů. 

Zdravotní služba 

Pořadatel závodu zabezpečí zdravotní službu pro případ nutnosti poskytnout první pomoc při 

zranění. 

Přihlašování k závodům  

Pořadatelé jednotlivých závodů nejpozději 14 dní před konáním zajistí zveřejnění pozvánky 

na webu OSH Kolín a její rozeslání sborům z okresu Kolín a dalším dle svého uvážení. 

V případě velkého zájmu budou do startovních listin zařazeni přednostně soutěžící, registrovaní 

u OSH Kolín (včetně “přestupů”). Odmítnuté zájemce pořadatel uvědomí. 

Vzhledem k setrvalému nedostatku rozhodčích je nutné, aby zúčastněná SDH delegovala alespoň 

1 osobu do sboru rozhodčích (nad rámec zvaných kvalifikovaných rozhodčích). Jméno 

delegované osoby zaslat ZÁVAZNĚ spolu s přihláškou na jednotlivé kola. 

Kontakty: 

Kontaktní osoba celkové organizace soutěže:  

Milan Bug, email: milan.bug@email.cz 

Ing. Karel Wiedermann, email: karel.wiedermann@gmail.com 

Kontakty na organizátory jednotlivých závodů budou zveřejněny v příslušné pozvánce. 

Přihlášením přihlašovatel stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO použité  

v disciplínách požárního sportu odpovídají pravidlům soutěží všech kategorií, jsou řádně 

přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené. Soutěžící splňuje zdravotní způsobilost a 

ostatní podmínky stanovené ve Směrnici hasičských soutěží, pravidlech hry Plamen, Směrnici 

pro celoroční činnost dorostu a propozicích soutěže. Svým přihlášením dává souhlas ke 

zpracování osobních údajů přihlášených soutěžících, kteří souhlasí s uvedením osobních dat na 

mailto:milan.bug@email.cz


 

 

přihlášce a ve výsledkových listinách správci OSH Kolín, který shromažďuje a zpracovává 

osobní údaje k účelům statistickým na dobu nezbytnou pro účely organizace a vyhodnocení 

soutěže.  

 

V Kolíně dne 8.3.2023 


