
Sbor dobrovolných hasičů Seč, 

Skuteč a Štěpánov, 

a 

Okresní sdružení hasičů Chrudim 

 

Vás zvou na 

 

 

I. kolo ligy okresu Chrudim v 

šedesátkách 2021 
 

Místo konání: Městský stadion Skuteč 

GPS: 49.8432889N, 15.9929897E 

Datum konání: 06. 06. 2021 

Kategorie: 

mladší dívky 6-11 let (tj. ročník 2010, 2011, 2012, 2014, 2015) 

mladší chlapci 6-11 let (tj. ročník 2010, 2011, 2012, 2014, 2015) 

starší dívky 11-15 let (tj. ročník 2006, 2007, 2008, 2009) 

starší chlapci 11-15 let (tj. ročník 2006, 2007, 2008, 2009) 

 



Přihlášky a registrace do závodu zasílejte pouze mailem na 

bohuslav.sulc@pak.izscr.cz nejpozději do 4. 6. 2021 do 15 

hodin! Po tomto termínu bude provedeno rozlosování 

startovních čísel. Přihlášku najdete jako přílohu této 

pozvánky. 

 

Program: 

7:30 – 8:00  Prezence pouze kategorie mladší dívky a chlapci 

8:30 – 9:00  Porada vedoucích a start soutěže 

9:00 – 9:30  Prezence kategorie starší dívky a chlapci 

14:00   Předpokládané ukončení soutěže 

 

Soutěž je zařazena do Ligy okresu Chrudim. V letošním ročníku se mohou soutěže zúčastnit pouze 

soutěžící z okresu Chrudim. Body do ligy se přidělují dle pravidel Ligy okresu Chrudim. Vyhlášení 

výsledků bude provedeno po ukončení každé kategorie zvlášť, z každé kategorie bude vyhlašováno 5 

nejlepších závodníků. 

 

Mimořádná opatření: 

 

Vzhledem k aktuální situaci ohledně epidemie COVID-19 bude od každého účastníka závodů 

(závodník, trenér, vedoucí, rozhodčí, …) vyžadováno čestné prohlášení, kde jmenovaný potvrzuje, že 

splňuje podmínky mimořádného opatření, platného od 31. 5. 2021 (vládní nařízení zde). Čestné 

prohlášení je přílohou této pozvánky. Za osoby mladší 15 let podepisuje čestné prohlášení pouze 

zákonný zástupce, nikoliv vedoucí či jiný doprovod! Zde jsou v krátkosti podmínky, které musí 

účastník splňovat (alespoň jednu z nich):  

- doklad ne starší 72 hodin s výsledkem negativního testu (PCR nebo antigenní) 

- doklad o očkování proti COVID-19, starší 22 dní od první vakcinace 

- potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 v posledních 180 dnech 

Toto čestné prohlášení bude vybíráno při vstupu do areálu a bude pořadatelem uschováno po dobu 

30 dní. 

Vzhledem k omezenému počtu účastníků soutěže na 150 lidí, žádáme vedoucí, aby s každým SDH 

přijeli pouze vedoucí a jeden pomocník, fanoušky a rodiče prosím sebou nevozte, nebudou vpuštěni 

do areálu. 

Z důvodu opatření nebude provedeno slavnostní zahájení soutěže (nástup), budou pouze prováděna 

slavnostní vyhlášení každé z kategorií. Vždy hned po doběhnutí a vyhodnocení výsledků. Samozřejmě 

každá kategorie bude mít svůj trénink. Vše bude vyhlášeno přímo na místě dle počtu přihlášených 

závodníků. 

 

mailto:bohuslav.sulc@pak.izscr.cz
https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-31-5-2021/


Prezence a startovné: 

Prezence závodníků probíhá na střídačce, na pravé straně tribuny. Všichni soutěžící musí být 

registrováni v SH ČMS nebo ČHJ či MHJ a musí mít zaplacené členské příspěvky na rok. Při prezenci je 

každý účastník povinen uhradit startovné 30,- Kč za závodníka. Kontrola členských průkazu SH ČMS 

apod. bude probíhat při prezenci.  

 

 

Pravidla a provedení: 

 

Soutěž probíhá dle Směrnice hry Plamen platné od 1. 9. 2016a dále dle pravidel Ligy okresu Chrudim, 

ve dvou drahách s tartanovým povrchem. Kategorie starší chlapci a dívky má možnost použití treter a 

hadic s koncovkami ROTT. Každý závodník může absolvovat 2 pokusy, doba přípravy na pokus je 1 

minuta. Protest lze podat dle platné směrnice, vratná kauce činí 200Kč. 

 
 

Stravování po dobu soutěže není pořadatelem zajištěno. V prostoru sportovního areálu bude možné 

zakoupit občerstvení ve stánku vedle tribuny. 

 

Účastníci soutěže, včetně doprovodů a diváků, jsou povinni respektovat provozní řád sportovního 

areálu a dbát pokynů pořadatelů, především nevstupovat na travnatou plochu hřiště, tak aby nedošlo 

k poškození zařízení. 

 

Vedení soutěže: 

velitel – Bohuslav Šulc 

hlavní rozhodčí – Jiří Pochobradský 

 

V případě dotazů volejte na 777 243 264 nebo pište na email bohuslav.sulc@pak.izscr.cz.  
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

já, níže podepsaný/á  

 

jméno a příjmení:  …………………………………………………………………………….. 

 

narozen/a:   …………………………………………………………………………….. 

 

Prohlašuji, že:  

- byl jsem testován na přítomnost viru COVID-19 s výsledkem negativní, test není starší než 72 

hodin (PCR nebo antigenní), 

- jsem očkovaný proti COVID-19, od první dávky vakcinace proběhlo minimálně 22 dní, 

- v uplynulých 180 dnech jsem prodělal onemocnění COVID-19, kdy jsem byl oficiálně testován 

a veden v evidenci. 

Je mi známo, že poskytnutím nepravdivých skutečností mohu vážně ohrozit zdraví či dokonce i život 

ostatních závodníků či pořadatelů.  

Jsem si vědom právních následků nepravdivého čestného prohlášení i trestného činu šíření nakažlivé 

choroby. 

 

V ………………………………….. dne……………………………..     podepsán/a………………………………………… 

  



Přihláška 
 

 

SDH _____________________________________________________ 

 

 

Vedoucí __________________________________________________ 

 

 

Kontakt (mail, mobil) _______________________________________ 

 

Jméno Ročník narození Kategorie Sbor 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

V ______________   dne _____________  Podpis vedoucího ______________________ 


