
Sbor dobrovolných hasičů             

BUDÍKOVICE 

 
ve spolupráci se SHČMS OSH Třebíč 

 
 

 

Vás zvou na 1. závod seriálu 
 
 
 
 

Český pohár 2017 
v běhu na 100m s překážkami 

 

 
„O pohár Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.“ 

 
 
 
  

    Místo konání:  Atletický stadion TJ Spartak Třebíč 
manţ. Curieových 1112, 674 01 Třebíč, 
GPS: 49°13'26.526"N, 15°53'36.121"E 
 

    Termín konání:  sobota 13. května 2017 
 
 
Předpokládaný program:  -      07:45 - 08:45 prezence dorostenek a ţen  

- 08:15 - 08:45 trenink na překáţkách pro dorostenky a ţeny 
- 09:00             START závodu DOROSTENEK a ŢEN 
- 09:00 - 10:00 prezence dorostenců, trenink 
- 10:30             START závodu DOROSTENCŮ 
- 10:00 - 11:00 prezence muţů, trenink 
- 12:00             START závodu MUŢŮ 

 (uvedené časy jsou orientační a mohou se změnit v závislosti na počtu přihlášených 
závodníků a průběhu soutěže) 



Dráha:  - čtyři dráhy, umělý povrch TARTAN, překáţky s umělým povrchem, startovní bloky 

Kategorie: - muţi, ţeny, stř. dorostenky, stř.dorostenci, mladší dorostenky, ml. dorostenci 

Systém soutěže: - závod proběhne pro všechny kategorie ve dvou kolech – základní a vyřazovací. V 
základním kole se poběţí dva pokusy a soutěţící dospělých kategorií s DVANÁCTI  
nejlepšími časy postoupí do vyřazovacího finále o vítěze poháru HVP, a.s. První 
rozběh 1-4-7-10 ze základního kola, druhý 2-5-8-11 a třetí 3-6-9-12. Čtyři nejlepší 
časy ze všech semifinálových rozběhů postoupí do finále O pohár Hasičské 
vzájemné pojišťovny a.s. Ve středním a mladším dorostu se poběţí finále ČTYŘ 
nejlepších závodníků v dané kategorii. 

Do Českého poháru 2017 budou započítány časy ze základního kola. 

Pravidla: - dle pravidel Směrnice hasičských sportovních soutěţí SH ČMS, Směrnice celoroční činnosti   
dorostu SH ČMS, pravidel Českého poháru 2017 v běhu na 100 m s překáţkami. 

Příprava a provedení pokusu = 1 minuta ! 

Časomíra: - elektronická, splňující podmínky Pravidel poţárního sportu 

Startovné: - 50 Kč za jednotlivce, hrazeno při prezenci 

Protesty: - kauce 200,- Kč za kaţdý případ, při zamítnutí protestu kauce propadá 

Přihláška: - přihlásit se můţete v rámci elektronického systému přihlášení do Českého poháru – 
přihlášky LIVE na www.stovky.cz, případně na níţe uvedeném e-mailu, nejpozději do pátku 
12.5.2017 do 20:00. 

Zdravotní služba: - zajistí pořadatel 
Pojištění: - závodníci jsou při účasti v závodech Českého poháru 2017 pojištěni na základě svého  

    členství ve Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska.  
    Pojištění se nevztahuje na zahraniční a ostatní účastníky závodů.  

Občerstvení: - zajištěno v místě konání soutěţe 

Kontaktní osoba: František PEŠTÁL, mob.: 603 814302, e-mail: frantisek@pestal.cz 
 
 
 
 
 

Na Vaši účast se těší hasiči z Budíkovic, OSH Třebíč a partneři soutěže: 
 

 
 

http://www.stovky.cz/
mailto:frantisek@pestal.cz


Kudy na soutěž: 
 

 
 

 
 

 
 



Poznámky: 


