
Sbor dobrovolných hasičů Chroustovice   

a 

Okresní sdružení hasičů Chrudim 

Vás zve na 

III. kolo ligy okresu Chrudim v 

šedesátkách 2021 

 
 

Místo konání: Hřiště u ZŠ Chroustovice 

GPS: 49.954540, 15.995548 

Datum konání: 05. 09. 2021 

 

Přihlášky do závodu 60 m s překážkami zašlete na e-mail: 

branda.martin@seznam.cz , nejpozději do 1.9. 2021! Po 

tomto datu bude provedeno rozlosování startovních čísel. 

 

Program: 

8:00 – 8:30  Prezence  

8:45 – 9:00  Slavnostní nástup, porada vedoucích a start soutěže 

  

V případě dotazů volejte na tel. 733 159 940 nebo piště na email  

branda.martin@seznam.cz.  

mailto:branda.martin@seznam.cz
mailto:branda.martin@seznam.cz


Soutěžní 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) 

    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. 

Prezence a startovné:  

    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:  

   Disciplína probíhá dle Směrnice hry Plamen platné od 1. 9. 2016 včetně 

dodatků ke dni pořádání soutěž a dále se řídí pravidly 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 60 m s 

překážkami může absolvovat 2 pokusy, doba přípravy na pokus je 1 minuta. 

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

 

Nákres disciplíny 60 m s překážkami 

 
 

 

 

Stravování po dobu soutěže je zajištěno pořadatelem přímo v areálu. Parkování 

je zajištěno 100 m od areálu: 

 Parkoviště před areálem spol. S&Ř, CH KOVO, s.r.o. 

  GPS: 49.952762, 15.997724 

 

Účastníci soutěže, včetně doprovodů a diváků, jsou povinni respektovat 

provozní řád sportovního areálu a dbát pokynů pořadatelů, především na 

workoutovém hřišti a na nafukovací trampolíně tak aby nedošlo k poškození 

zařízení. 

 

Vedení soutěže: 

velitel –  Martin Branda 

hlavní rozhodčí – Jiří Pochobradský 


