BOROVSKÁ ŠEDESÁTKA
1. Pořadatel:

Sbor dobrovolných hasičů v Borové.

2. Datum konání:

neděle 4.září 2016.

3. Místo konání:

hřiště u autobusové točny v Borové.

4. Disciplína:

běh na 60 metrů s překážkami - dle směrnice hry ,, Plamen ´´ platné od
1.9.2016!

5. Účast:

jednotlivci s platným členským průkazem SHČMS s fotografií –
bude požadován při presenci.

6. Kategorie:

mladší dívky, mladší chlapci, starší dívky, starší chlapci
mladší - ročníky 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
starší - ročníky 2002, 2003, 2004, 2005

7. Startovné:

50 Kč za jednotlivce (v ceně startovného je drobné občerstvení).

8. Přihlášení:

řádně vyplněnou přihlášku (ke stáhnutí na www.sdhborova.cz) je nutno
zaslat na e-mailovou adresu sdh-borova@seznam.cz do 2. září 2016.

9. Kapacita závodu:

v případě přihlášení 120-ti závodníků se startovní listina uzavírá!

10. Dráha:

soutěž proběhne ve dvou drahách na travnatém povrchu.

11. Překážky:

od firmy Knězek, s gumovou úpravou pro tretry.

12. Provedení soutěže :

každý závodník má dva pokusy. Vítězem se stává závodník
s nejlepším dosaženým časem. Při rovnosti časů více závodníků se
přihlíží k lepšímu druhému času jednotlivých závodníků.

13. Měření časů:

elektronickou časomírou, jištěné ručním měřením.

14. Ohodnocení závodníků: první tři místa v každé kategorii budou ohodnocena pohárem,
medailí a věcnou cenou.
15. Časový harmonogram: 07.30 – 08.30 presence jednotlivců + trénink na překážkách
08.30 – 08.50 úprava startovních listin + porada vedoucích
08.50 – 09.00 slavnostní nástup
od 09.00 – plnění disciplíny.
16. Zdravotní služba:

zajistí SDH Borová.

17. Kontrola nářadí:

bude probíhat v průběhu jednotlivých rozběhů.

18. Další ustanovení:

- v soutěži nelze získat VT
- povolují se tretry v kategorii starších žáků
- povolují se ROTT spojky v kategorii starších žáků.

Ondřej Langer

Miroslav Langer

velitel soutěže

starosta sboru

BOROVSKÁ ŠEDESÁTKA
Přihláška
Přihlašuji mladé(ho) hasiče - jednotlivce do soutěže v běhu na 60 metrů s překážkami.

jméno, příjmení závodníka

ročník narození

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SDH:
Jméno, příjmení vedoucího:
Telefonní kontakt:
E-mailový kontakt:

Řádně vyplněnou přihlášku odeslat na e-mailovou adresu: sdh-borova@seznam.cz !
V případě špatného počasí budou vedoucí informováni o zrušení soutěže !

