
 

 

 

 

 
 

Pořadatel:  SDH Rokytnice v Orlických horách ve spolupráci s  

Okresní radou mládeže OSH Rychnov nad Kněžnou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt je spolufinancován: 

Z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis 

Královéhradecký kraj 

Město Rokytnice v Orlických horách 

OSH Rychnov nad Kněžnou 

SDH Rokytnice v Orlických horách  

  

 

Sportovní areál ZŠ Rokytnice v Orlických horách, Školní 232, 
517 61 Rokytnice v Orlických horách 

50.1639594N, 16.4617222E 

 

Projekt Rokytnická šedesátka je zaměřen 

na obnovení tradice hasičského sportu 

jednotlivců mladých hasičů a zintenzívnění 

spolupráce s polským partnerem a jeho 

hasičským sborem prostřednictvím soutěže 

"Rokytnická šedesátka". Soutěž je určena 

pro děti do 15 let. Soutěž vytvoří prostor pro 

předávání zkušeností trenérů požárního 

sportu a navazování nových kontaktů mezi 

dětmi i mezi aktéry v území. V současné 

době vnímáme výrazný nedostatek pohybu v 

celé společnosti a především u mladé 

generace. Covidová pandemie způsobila 

dvouletý útlum v setkávání a omezila tak i 

konání akcí hasičského sportu. Po této době 

dá "Rokytnická šedesátka" příležitost k 

setkání mladých hasičů ve věku do 15 let, při 

kterém si změří svoje síly a dovednosti za 

podpory svých trenérů. Zásadní úlohou 

soutěže je opětovně vyvolat zájem o požární 

sport mezi nejmladší hasičskou generací. 

 



 

 

Časový plán:  

 do 8.00 h presentace, u presence budou kontrolovány členské průkazy závodníků  - bez 

nich nebude umoţněn start. Na prezenci bude všemi účastníky projektu Rokytnická 

šedesátka (závodníci + vedoucí) podepisována prezenční listina, která bude 

předpřipravena dle došlých přihlášek. 

 8.15 h nástup soutěžících družstev 

 8.30 h start závodu jednotlivců – kategorie přípravka, mladší a dále starší  

 po ukončení soutěže seminář k výměně zkušeností mezi vedoucími mladých hasičů CZ / PL 

Z důvodu maximálního urychlení závodu, prosíme, aby na startu stáli závodníci alespoň na 3 

rozeběhy dopředu. Umístění hadic na dráhu bude umoţněno hned jakmile závodník naběhne na 

kladinu. Pokud si závodník umisťuje hadice na dráhu sám, je nutné je umístit poblíţ dráhy, stoupnout 

si do svého rozeběhu a aţ závodník před ním vyběhne, můţe hadice na dráhu umístit a následně se 

vrátit na start. V případě většího mnoţství závodníků z jednoho SDH prosíme o dostatečné mnoţství 

závodního materiálu. 

 

Pravidla soutěže:  

 dle pravidel běhu na 60 m s překáţkami viz. Směrnice Plamen platné od 1.9.2016 

 startují kategorie dle Rozdělení věkových kategorií ve hře Plamen a soutěţích dorostu Ročník 

2021 / 2022. Kategorie přípravka rok 2016 a mladší. 

 Pro kategorii Přípravka vychází plnění disciplíny ze směrnic pro kategorii Mladší, avšak za 

bariérou se nachází pouze jedna hadice C a rozdělovač je 7 metrů před cílovou čarou. 

Vedoucí můţe jít se závodníkem podél kladiny (můţe dávat záchranu závodníka, ale nesmí 

se ho dotýkat - pouze při hrozbě pádu). Limit pro splnění disciplíny u kategorie Přípravka 

budou 3 minuty. 

 nářadí vlastní  

 závodnici mají dva pokusy – při velkém počtu závodníků můţe být pokus jeden (bude 

oznámeno na nástupu před zahájením soutěţe)  

 závodí se ve 2 dráhách na běţecké dráze s tartanovým povrchem časy budou měřeny 

elektronickou časomírou 

 během soutěţe bude probíhat namátková kontrola závodního materiálu 

 startovní listinu sestaví pořadatel 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vyhodnocení: 

V celkovém vyhodnocení soutěţe Rokytnická šedesátka bude vyhodnocováno vţdy prvních 

10 závodníků kaţdé kategorie. 

Zvlášť bude vyhodnocení v rámci závodníků z SDH okresu Rychnov nad Kněţnou. Ti s 

nejlepším dosaţeným časem v kaţdé kategorii obdrţí pohár přeborníka okresu v běhu na 60m 

překáţek.  

Bodování kolektivů do ligy mládeţe okresu Rychnov nad Kněţnou dle pravidel ligy.  

Prvním rokem navíc dva nejlepší závodníci z SDH okresu Rychnov nad Kněţnou v kategorii 

Mladší dívky, Mladší chlapci, Starší dívky a Starší chlapci postoupí na MČR v běhu jednotlivců na 

60m s překáţkami konané dne 25. 9. 2022 v Benešově. 

 

Přihlášení do závodu:  

Předběžnou účast na soutěži vyplňte z pořadatelských důvodů do 

pondělí 25. 4. 2022 ve formuláři v odkazu:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa3X-gzB7Xqx-

UxOAGeQFcZZz8KhD3i4L_haECDhh6hS50Qw/viewform?usp=sf_link 

V případě, že nemáte v plánu se zúčastnit, i tak prosíme o vyplnění 

formuláře. Předem děkujeme za spolupráci. 

 

Vyplněnou přihlášku zasílat na email hasicirokytnicevoh@gmail.com do 

6. 5. 2022 do 20:00. Do předmětu emailu uvést „PŘIHLÁŠKA R60: Název SDH“. 

Přihlášku posílat v elektronické verzi (Formulář Excel, .xlsx). Originál přihlášky 

s razítkem SDH a podpisem musí být odevzdán při presentaci na místě - jinak 

nebude umožněn start. 

 

Doplňkový program: 

 Soutěţ budou provázet ukázky zásahů CZ a PL hasičů – ukázky nijak nenaruší průběh 

soutěţe. 

 Stanoviště s ukázkami první pomoci ČČK.  

 Po skončení soutěţe se uskuteční beseda pro výměnu zkušeností mezi vedoucími mladých 

hasičů z CZ a PL.  

 V průběhu dne (či po soutěţi) je moţnost navštívit Muzeum Sýpka a Muzeum Ţeleznice, kde 

je vyjednána pro účastníky soutěţe Rokytnická šedesátka sleva - kaţdý druhý zdarma (tj. 

50%). Vyuţití moţnosti návštěvy muzea během/po soutěţi přinese i 

splnění části okruhů celoroční činnosti MH. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa3X-gzB7Xqx-UxOAGeQFcZZz8KhD3i4L_haECDhh6hS50Qw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa3X-gzB7Xqx-UxOAGeQFcZZz8KhD3i4L_haECDhh6hS50Qw/viewform?usp=sf_link
http://www.sypka-moh.cz/cz/
https://www.rokytnicevoh.cz/o-meste/muzeum-zeleznice/


 

 

Občerstvení: 

Zajišťuje pořadatel SDH Rokytnice v Orlických horách. 

 

 

Parkování: 

Do sportovního areálu NEbude umoţněn vjezd. Je moţno vyuţít pouze příjezdovou cestu pro 

vyloţení materiálu. K parkování vyuţívejte prostory kolem ZŠ a fotbalového hřiště. 

 

 

Dotazy:  

Směřujte na Jakub Zimmer, email: hasicirokytnicevoh@gmail.com, Tel: 604 130 338 

 

Místo pro vyložení 

materiálu 


