SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH MROAVY A SLEZSKA
Sbor dobrovolných hasičů Staré Heřminovy

pod záštitou
města Bruntál
pořádá

BRUNTALSKÉ ŠEDESÁTKY „O ZUBATOU ŽÁBU“
Pořadatel
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Staré Heřminovy pod záštitou města Bruntálu
Datum konání
Sobota 19. srpna 2017
Místo konání
Areál 1. základní školy Bruntál, Jesenická 10, 792 01 Bruntál (mapa přiložena na stránce 4)
Disciplína
Běh na 60m s překážkami – dle platné směrnice hry Plamen (platné od 1.9.2016 včetně dodatků)
Starší kategorie mohou využít ROOT spojek a treter.
Účast
Jednotlivci s platným členským průkazem SH ČMS s fotografii – bude předložen při prezenci
Kategorie
mladší žáci - (chlapci, dívky) - ročníky 2006, 2007, 2008, 2009 ...
starší žáci – (chlapci, dívky) – ročníky 2002, 2003, 2004, 2005 ...
Startovné
50,- Kč za jednotlivce
Přihlášení
Řádně vyplněné přihlášky (stránka 3) je nutno zaslat na mail zubatesedesatky@seznam.cz nebo poštou na
adresu Staré Heřminovy 129, 793 12 Staré Heřminovy do 16. srpna 2017.
Počet účastníků
V případě přihlášení 200 závodníků ve všech kategorii se startovní listina uzavírá.
Povrch dráhy
Tartan
Rozmístění překážek
Podle směrnice hry Plamen, platnost od 1.9.2014 včetně dodatků
Doprava
Na vlastní náklady.
Zdravotní služba
Zajistí SDH Staré Heřminovy.
Stravování
Každý soutěžíci obdrží drobné občerstvení, dále bude možnost zakoupit si občerstvení.
Kontrola nářadí
Bude probíhat před zahájením soutěže a v průběhu soutěže.

Výkonnostní třídy
V kategoriích mladší, starší dívky a starší chlapci lze získat výkonnostní třídu.
Průběh závodu
Základní kolo
Každý závodník má dva pokusy, kdy se započítává dosažený lepší čas z těchto pokusů. V případě shody
lepších časů se bere lepší druhý pokus. V případě shody horších pokusů rozhodne o pořadí závodníků extra
rozběh.
Nadstavbová část – „semifinále a finále“
První 4 závodníci v každé kategorii po základním kole postupují do semifinálových rozběhů. V těchto poběží
proti sobě první s čtvrtým a druhý s třetím. Vítězové postupují do finále, poražení do rozběhu o 3. místo.
Začne se základními koly mladších dívek, následují mladší chlapci a starší dívky. Poté budou následovat
semifinálové rozběhy pro tyto tři kategorie ve stejném pořadí, dále rozběh o 3. místo a o 1. místo. Následně
bude přestavěna trať pro kategorií starších chlapců a proběhnou základní rozběhy. Po desetiminutové pauze
od ukončení základního kola starších chlapců budou semifinálové rozběhy, rozběh o 3. místo a 1. místo této
kategorie.
Časový plán
7:00 – 8:30 příjezd kolektivů + prezence
8:30 – 8:45 slavnostní nástup
8:45 – 8:55 porada vedoucích
9:00 začátek
Ocenění
Základní kolo
Prvních deset v každé kategorii obdrží diplom a věcnou cenu. První tři závodníci v každé kat. obdrží věcnou
cenu, diplom a medaili.
Nadstavbová část – „Play off“
Závodník na čtvrtém místě obdrží věcnou cenu a diplom, na třetím a druhém místě obdrží věcnou cenu,
diplom a pohár, na prvním místě obdrží věcnou cenu, diplom, pohár a zubatou žábu.
Kontakty
Daniela Skotnicová
Karel Skotnica

+420 725 141 163
+420 731 845 788

obec.st.herminovy@razdva.cz
karelskotnica@gmail.com

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Staré Heřminovy

BRUNTALSKÉ ŠEDESÁTKY
„O ZUBATOU ŽÁBU“
V sobotu 19. srpna 2017
ve sportovním areálu 1. ZŠ Bruntál, Jesenická
Zaslat nejpozději do 16. srpna 2017 buď
793 12 Staré Heřminovy 129, 793 12 Staré Heřminovy nebo na zubatesedesatky@seznam.cz

Přihláška
Přihlašuji mladé(ho) hasiče jednotlivce do soutěže v běhu na 60 metrů s překážkami
BRUNTALSKÉ ŠEDESÁTKY „O ZUBATOU ŽÁBU“
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Členové soutěžící za SDH:
Datum přihlášky:
Kontaktní mail:

Kontaktní telefon:

Vedoucí kolektivu, který soutěžící přihlašuje
___________________________________________________________________________________

Jméno a příjmení

______________________________________________________________

podpis

Mapa

Odkaz
https://mapy.cz/letecka?x=17.4625081&y=49.9900710&z=16&source=firm&id=339699

