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JEDNOTLIVCŮ  

V BĚHU NA 100 m  
S PŘEKÁŽKAMI  

 
 
 

 

 

 
 

 
PROPOZICE SOUTĚŽE 
 

Pořadatel:  Sbor dobrovolných hasičů Běloves ve spolupráci s OORM Náchod 
 Akce je podporována Královéhradeckým krajem a městem Náchod 
Místo konání: Náchod - sportovní areál ZŠ Plhov (N 50°25.43400', E 16°9.76593') 
Datum: neděle 6.6.2021 
 
SOUTĚŽ se uskuteční pouze v případě povolení amatérských soutěží k termínu konání akce. 
V opačném případě může být rozhodnuto o případném posunu termínu či zrušení akce. 
 

Akce proběhne za podmínek dodržujících aktuálně platná hygienická nařízení Ministerstva 
zdravotnictví. 
Z tohoto důvodu soutěž proběhne 
- bez nástupů 
- bez stravování (v místě nebude možnost zakoupení občerstvení) 
- bez využití vnitřních prostor (výjimkou bude možnost použití sociálních zařízení v prostorách ZŠ) 
- bez diváků 
- bez vyhodnocení 
  výsledky budou zpracovány a zveřejněny vždy po ukončení soutěže kategorie 
  závodníci umístění na 1.-3.místě si budou moci individuálně vyzvednout pohár u prezence 
 

Přihlášky: elektronicky na tomto odkazu:  Přihláška Běloveský kilo (do čtvrtka 3.6.2021) 
 kontaktní e-mail milan.kligl@seznam.cz 
Startovné:  50 Kč za každého závodníka 
 u prezence každý soutěžící předloží členský průkaz SH ČMS 
Kategorie:  dorostenci, dorostenky (ročník 2005 až 2008), 
 ženy, muži (ročník narození 2004 a starší) 
Pravidla: kategorie muži, ženy dle Směrnice hasičských sportovních soutěží SH ČMS,  
 kategorie dorostu dle Směrnice celoroční činnosti dorostu SH ČMS  
 a pravidel Českého poháru v běhu na 100 m s překážkami 
Provedení: každý soutěžící má 2 pokusy, horší čas se škrtá 
Dráha: 2 dráhy, povrch tartan, překážky tartan 
Překážky: bariéra: 200 cm muži, 170 cm dorostenci, 70 cm ženy a dorostenky 
 kladina: délka 800 cm, výška 120 cm muži, 80 cm ostatní kategorie 
Materiál: hmotnost hadic pro kategorii ženy a dorostenky  min. 2,0 kg 
 Hmotnost hadic pro kategorii muži a dorostenci  min. 2,5 kg 
Časomíra: elektronická 
Pojištění: soutěžící jsou na úraz pojištěni na základě členství SH ČMS 
 
 
 
 
 

http://www.stovky.cz/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAen1hRY4Wzuoqz1d1tf-9ZjHJ3u-5Xl_-M49pa9_u54P7LA/viewform
mailto:milan.kligl@seznam.cz


Časový harmonogram soutěže: 
   8.45 - 9.00 prezence kategorie muži 
   9.15 - 9.30 trénink kategorie muži 
   9.30 - 10:30  běh na 100 m kategorie muži 
 

 10.15 - 10.30 prezence kategorie ženy 
 10.45 - 11.00 trénink kategorie ženy 
 11.00 - 12.00 běh na 100 m kategorie ženy 
 

 11.30 - 11.45 prezence kategorie dorostenky 
 12.00 - 12.15 trénink kategorie dorostenky 
 12.15 - 13.15 běh na 100 m kategorie dorostenky 
 

 12.45 - 13.00 prezence kategorie dorostenci 
 13.15 - 13.30 trénink kategorie dorostenci 
 13.30 - 14.30 běh na 100 m kategorie dorostenci 
 

Soutěž Běloveský kilo proběhne současně také jako součást okresních kol postupové soutěže dorostu. 
Závodníci dorosteneckých kategorií, kteří budou mít zájem o zařazení do výsledkové listiny okresního kola 
dorostu, uvedou tento požadavek v přihlášce.  
Upřesnění zařazení závodníků dorostu (dle směrnice dorostu) do kategorií soutěže Běloveský kilo, která 
se řídí pravidly Českého poháru:  
- jednotlivci mladší dorostenci a dorostenky jsou zařazeny do kategorií dorostenci a dorostenky 
- jednotlivci střední dorostenci a dorostenky jsou zařazeny do kategorií dorostenci a dorostenky 
- jednotlivci starší dorostenci a dorostenky jsou zařazeny do kategorie muži a ženy 
- závodníci družstev dorostenců a dorostenek vzhledem k požadavku použitých překážek  
  budou v soutěži Běloveský kilo zařazeny do kategorie muži a ženy 
 

V průběhu soutěže si tito závodníci splní disciplínu test z PO, a to v čase: 
   9.30 - 10.15 plnění testu kategorie starší dorostenky a družstva dorostenky 
 10.45 - 11.30 plnění testu kategorie starší dorostenci a družstva dorostenci 
 12.00 - 12.45 plnění testu kategorie mladší a střední dorostenci 
 13.15 - 14.00 plnění testu kategorie mladší a střední dorostenky 
 

Co je třeba dodržet, aby bylo možné soutěž v této době uskutečnit: 
Pokud nebudou do doby konání soutěže schválena jiná hygienická pravidla, žádáme všechny účastníky, 
aby dodržovali platná nařízení, časový harmonogram, nezdržovali se v prostoru soutěže déle než po 
nezbytně nutnou dobu, dodržovali ochrannou izolaci jednotlivých skupin (kategorií). 
V případě potřeby bude pro právě nesoutěžící skupiny vyhrazen v areálu prostor oddělený od soutěžní 
dráhy, ve kterém bude nutné dodržovat aktuálně platná pravidla pro shromažďování osob (omezení 
kontaktů, rozestupy, případně ochranné pomůcky). 
 

Organizátor si vyhrazuje právo úpravy organizačního zajištění a časového harmonogramu vzhledem k 
momentální situaci a aktuálnímu stavu platných hygienických nařízení. 
 
 
 Na vaši účast se těší 
 

 
 

 
 


