
                                                                                                                 

              
Okresní sdružení hasičů Jablonec nad Nisou 

Organizační zajištění soutěže 

Jablonecká hala Mladých hasičů  2014   

v běhu na 60m  

Místo konaní: Sportovní atletická hala Střelnice Jablonec n/N  

Dne: 29.3.2014  

Kategorie:  

mladší dívky    6-11 let (ročníky narození 2003,2004,2005,2006,2007)  
mladší chlapci 6-11 let (ročníky narození2003,2004,2005,2006,2007)     
starší dívky     11 - 15 let  (ročníky narození 1999,2000,2001,2002… )   
starší chlapci  11 - 15 let (ročníky narození 1999,2000,2001,2002… )   

   
PREZENCE  
Soutěžící se dostaví na prezenci v doprovodu vedoucího kolektivu mladých 
hasičů od 7:30 – 8:45 Soutěžící předloží platný průkaz člena SH ČMS s aktuální 
fotografií. Všichni soutěžící musí být registrováni v SH ČMS a musí mít 
zaplacené členské příspěvky na rok 2014 a výjimkou zahraničních závodníků. 
Při prezenci je každý účastník povinen uhradit startovné 30,- Kč. 

Přihlášky prosím posílejte na adresu: SH ČMS Jablonec nad Nisou   
Jugmanova 8            
Jablonec nad Nisou       

       466 01 
nebo na E-mailové sdrese: kancelar @ oshjablonec.cz 

!!!!!      Nejpozději do 22.3.2014   !!!!! 
 

 
Rozmístění překážek a použitý materiál:  

mailto:kancelar%20@%20oshjablonec.cz


Dle Směrnice hry Plamen, pro kategorii mladší chlapci i dívky stejné 
rozestavení překážek jako u starších dívek.   

POZOR!!!  plošná šířka hadic max 65 mm a kompletnost rozdělovače  !!!  

 
Provedení běhu na 60 m s překážkami: 

 Dle směrnice hry Plamen oddíl 8., ve čtyřech drahách, každý závodník 
může  absolvovat 2 pokusy. 

 
Protesty:  

Protest lze podat dle Směrnice hry Plamen odstavec 1 -  podmínky  
účasti, po zaplacení kauce 500 Kč. 

 
Hodnocení:  

V případě shodných časů o lepším umístění rozhodne čas horšího  
pokusu. 
Body do ČHP 2014 se přidělují dle propozic soutěže Český halový pohár, 
vydané ÚORM SH ČMS. 

   

Stravování po dobu soutěže není pořadatelem zajištěno. V prostoru 

sportovního areálu bude možné zakoupit občerstvení.  

Úrazové pojištění členů SH ČMS je zajištěno centrální pojistnou smlouvou SH 
ČMS.  
Pořadatel si vyhrazuje právo nezařadit přihlášené účastníky do soutěže, 
pokud nebude přihláška vyplněna čitelně, požadovanými údaji a nedodrží 
termín doručení přihlášky do soutěže, nebo dosažení max. počtu závodníků.  

 

Štáb soutěže:   Náčelník štábu      Ing. Jiřina Brychcí                                                                  

Velitel soutěže         Petr Máslo                                                         

Hlavní rozhodčí        Dana Vilímková   

Rozhodčí mladší  dívky    Pavel Kurfiřt                

Rozhodčí mladší chlapci  Eva Brabcová    

Rozhodčí starší     dívky   Pavel Kurfiřt    

Rozhodčí starší   chlapci  Eva Brabcová 

 

 

 

 



Z á v a z n á  p ř i h l á š k a  
   

Přihlašující  SDH - uveďte i okres 

Kategorie :    

    

Start. číslo 

nevyplňovat 
Jméno a příjmení Datum 

narození 

Členské číslo  Podpis soutěžícího- 

vedoucího 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Upozornění pro vedoucí: V jakém pořadí na přihlášce budou závodníci uvedeni, v takovém sledu 

budou zařazeni ve startovní listině. 

Přihlašovatel stvrzuje, že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní podmínky 

stanovené v platných směrnicích a propozicích soutěže. 

Vedoucí: 

(telefon, e-mail) 

                     Podpis vedoucího:                   

  

V:  Dne:  

  

 

 Razítko, jméno a  podpis zástupce vysílající organizace 

                                          (přihlašovatel) 

 


