
 

 

SDH Ostrava – Michálkovice a SDH Dolní Bečva 

pořádají soutěž Mladých hasičů v běhu na 60 m přes překážky 

OSTRAVSKO-BESKYDSKÉ ŠEDESÁTKY 2014 

soutěž je zařazena do I. ročníku Českého halového poháru v běhu na 60 m přes překážky 

KDY:  22. a 23. března 2014 od 900 hod. 

KDE: Atletický tunel SSK Vítkovice (za ČEZ arénou Vítkovice) 

Soutěž se uskuteční dle pravidel Halového poháru v běhu 60 m přes překážky pro rok 2014 a doplnění uvedených 

v těchto směrnicích.  

KATEGORIE – dle Směrnic hry Plamen pro ročník 2013/2014 

- starší žáci – rok narození 1999, 2000, 2001, 2002… 

- mladší žáci – rok narození – 2003, 2004, 2005, 2006… 

- přípravka – rok narození – 2007, 2008, 2009, 2010, 2011… 

V kategorii přípravka mohou závodit děti, které v roce 2014 dovrší 7 let (kdykoliv během roku). Vedoucí družstva si u 

závodníka ročníku narození 2007 (v roce 2014 dovrší 7 let) může rozhodnout, zda bude závodník startovat v kategorii 

mladší žáci nebo přípravka (může startovat jen v jedné kategorii). V případě zařazení závodníka do kategorie 

přípravka se závodník nehodnotí v ČHP 2014.  

STARTOVNÉ:  30 Kč za účastníka  

Jaký je plán (platí pro oba dva dny): 

Sraz  od 800 hod.  

Nástup  845 hod. 

Zahájení 900 hod.  

případný pozdější příjezd nezávodící kategorie je nutno konzultovat přímo s pořadatelem – viz. kontakty 

časový harmonogram bude upřesněn a rozeslán účastníkům po uzavření přihlášek 

Co dále: 

- povrch tratě a překážek: tartan 
- počet drah – 2 až 3 (dle počtu účastníků) 
- pořadí disciplín – v sobotu dne 22. 3. 2014 přípravka a mladší žáci; 23. 3. 2014 starší žáci (v případě 

malého počtu přihlášených závodníků bude soutěž přesunuta do jednoho dne 22. 3. 2014; o této 
skutečnosti budou závodníci informováni do 12. 3. 2014) 

- každý závodník má 2 pokusy, přičemž v kategorii starších žáků 8 nejlepších postupuje do finálových 
rozběhů – pavouka (1+8, 2+7, 3+6, 4+5) 



 

- kontrola nářadí bude probíhat namátkově během celé soutěže 
- v kategorii přípravka  

o je povolena asistence vedoucího při překonávání překážek (záchrana), nesmí však závodníkovi 
pomáhat při vedení, přenesení, spojování spojek, tažení hadic apod. 

o hadice mohou být připraveny u rozdělovače v libovolném postavení 

UPOZORNĚNÍ 

Závodníci jsou povinni se přihlásit e-mailem na uvedené kontakty a to nejpozději do 10. března 

2014 (včetně zájmu o ubytování a stravování) na přiloženém formuláři. Bez platného přihlášení 
nebudou závodníci na start připuštěni. Dne 12. 3. 2014 bude upřesněn harmonogram soutěže – 

bude zveřejněno na webových stránkách www.sdhmichalkovice.cz 

Kontakt: 

- Přihlášky – Kateřina Uhrová – tel. +420 774 529 111, sedesatky@sdhmichalkovice.cz 

- Organizační - Peterek Jan – tel. +420 777 721 967, jan.peterek@sdhmichalkovice.cz 

Bohaté občerstvení a ceny připraveny. Na Vaší účast se těší hasiči z Michálkovic a Dolní Bečvy. 

Ubytování 

Stejně jako v loňském roce bude pro zájemce zajištěna možnost ubytování a stravování v prostorách Střední 
průmyslové školy chemické v Ostravě – Zábřehu (Středoškolská 2854/1, 700 30 Ostrava-Zábřeh). K dispozici by měly 
být třídy pro ubytování a přespání ve spacácích. Dále tělocvičně a hry na chodbě (pinpong). Stravování bude 
prováděno ve školní jídelně.  

Kalkulace ubytování a stravování 

- ubytování - 60 Kč na noc 
- snídaně dítě – cca 25 Kč 
- večeře dítě – cca 35 Kč 
- snídaně dospělý – cca 35 Kč 
- večeře dospělý – cca 45 Kč 
- oběd – nebude zajišťován na škole; možnost zakoupení přímo na stadioně cca 40 – 50 Kč) 

Ceny budou praveny na základě počtu přihlášených zájemců. Počítáme spíš směrem dolů 

Hasičské muzeum 

Ve spolupráci s Hasičským muzeem v Ostravě jsme zajistili pro účastníky soutěže možnost zajištění prohlídky 
Hasičského muzea v Ostravě – Přívoze a v sobotu dne 22. 3. 2014 v odpoledních hodinách. Prosíme o nahlášení počtu 
účastníků, kteří by měli zájem, a to do 10. 3. 2014.   
Cena prohlídky je 200 Kč za skupinu 20 lidí, tzn. 10 Kč na osobu. 
Adresa - muzea 

Zákrejsova 53/3 
702 00  Ostrava-Přívoz 

Exkurze na hasičské stanici  

Rádi bychom pro účastníky zajistili možnost prohlídky hasičské stanice HZS Moravskoslezského kraje. V našem městě 
jsou jednotlivé stanice vybaveny nejmodernější technikou. V blízkosti ubytování a stadionu se nachází centrální 
hasičská stanice v Ostravě – Zábřehu. Na stanici jsou dislokovány speciální odřady HZS – USAR tým apod. V případě 
Vašeho zájmu Vám zkusíme domluvit návštěvu stanice s prohlídkou. 
  



 

PŘIHLÁŠKA 
Moravsko-beskydské šedesátky 2014 

22. a 23. 3.2014 
Přihlašovatel (SDH)    
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Ubytování 
Mám zájem o zajištění ubytování a stravování: 

 
Ubytování 

Snídaně Večeře 

děti dospělí děti dospělí 

21. 3. 2014 pátek      

22. 3. 2014 sobota      

23. 3. 2014 neděle      

 
Máme zájem o návštěvu  Hasičského muzea  stanice HZS K K


