
Městské sdružení hl. m. Prahy 

a 

Sbor dobrovolných hasičů Třebonice 
pro mladé hasiče  

16.ročník v disciplíně hry Plamen ,,60 metrů s překážkami“ 

 
soutěž je zároveň nominačním závodem pro Prahu na Mistrovství ČR v běhu na 60m 

s překážkami, které se uskuteční 25.9.2022 v Benešově (viz příloha č.1 těchto propozic) 

 
Místo konání             -   areál Třebonice 

Datum konání           -   10. září  2022 

  
    7:30 -   8:30    - prezence, zaplacení startovného, předání startovních čísel- starší kategorie 

    8:15 -   8:45    - trénink starší chlapci 

    8:50      - slavnostní nástup 

    9:00      - rozběhy kategorie starší chlapci na 60m s překážkami 

    - trénink starší dívky  

                           - rozběhy starší dívky na 60m s překážkami 

                           - finále starší kategorie + vyhlášení výsledků starší kategorie       

  10:30 – 11:30    - prezence mladší kategorie 

        - tréninky mladší chlapci 

                            - rozběhy mladší chlapci na 60m s překážkami 

                           - tréninky mladší dívky 

    - rozběhy mladší dívky na 60m s překážkami 

      - finále mladší kategorie  

  13:30 -14:00     - prezence přípravka 

                           - tréninky přípravka 

                           - rozběhy přípravka na 60m s překážkami 

                           - finále přípravka kategorie 

                           - vyhlášení výsledků mladší kategorie 

   - vyhlášení výsledků kategorie přípravka 

 

Přihlášky     -  prostřednictvím  organizace viz příloha ,,přihlášky´´ 

 

                      Přihlášky je nutno posílat  na e-mail do 7.9.2022 

Počet startujících je omezen na 220 dětí. 

                           
                                 e-mail:martahorakova69@seznam.cz 

                                   mobil: 721660539 

 
   Občerstvení zajištěno ve stánku na hřišti. 

 

Těšíme se na Vaši účast. Výbor SDH Třebonice 



 

 

Propozice soutěže 

 
 

Kategorie:                  -     přípravka 3 – 6 let. (rok 2019,2018,2017,2016) 

          mladší: do 11 let     (rok 2015,2014, 2013,2012,2011) 

                                          starší:  do 15 let     (rok 2010,2009,2008,2007) 

Kdykoliv v kalendářním roce 2022 nesmí soutěžící dovršit: 

   - mladší kategorii 12 let 

   - starší kategorii 16 let 

                                        

Provedení soutěže:  

                                    -     každý závodník zaběhne dva pokusy. První  dívka a chlapec svedou 

boj o absolutního vítěze z kategorie mladší,starší a přípravka. 

 

Technické provedení: 

                                     -  dle směrnic hry Plamen platné od 1.9.2016 

        a úpravou pro kategorii přípravka hadice postaveny 5 m                         

        za ohraňující čárou na konci sbíhavého můstku kladiny. 

                                        V disciplíně jednotlivci budou startovat dva závodníci současně 

                                        doba přípravy na pokus je zkrácen na 1 minutu 

                                          

                                        dráha ,překážky,oblečení,přilby dle pravidel hry Plamen         

                                        tretry  jsou povoleny pro starší kategorii 

 

                                        hadice,rozdělovač,proudnice dle pravidel hry Plamen 

                                        pro starší kategorii povoleny koncovky DIN,ROTT 

                                        přiveze závodník vlastní 

 

                                        u kategorie přípravky je povolena fyzická pomoc vedoucího  

                         jen na překážkách (né přenášení přes překážku) hadice jsou   

                                        v kotoučích 5 m za seběhovým můstkem 

 

Startovné:                   -  skupina závodníků uhradí startovné prezentaci 

                                        startovné činí za jednoho závodníka 20,- Kč   

 

Lékařská prohlídka:  - vysílající organizace a každý závodník zodpovídá za svůj   

                                        zdravotní stav a startuje na vlastní nebezpečí 

 

Covid-19: -  Všichni přihlášení účastníci musí splňovat ke dni konání soutěže      

                                       platná protiepidemiologická opatření   

 

Zdravotnická služba: - zajištěna  

 

Výsledková listina:    -    bude účastníkům na požádání zaslána či bude k dispozici na  

                                          internetu 

 

Protesty       -     podání protestu se provádí dle pravidel Plamene                                                                         

                                       



Rozměr dráhy: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 

 

organizačního zabezpečení kvalifikačních kol v běhu na 60 m 

překážek 2022 

 
 MČR v běhu na 60 m překážek: 25. září 2022 v Benešově 

Kompletně vyplněnou přihlášku postupujících jednotlivců a náhradníků 

z krajských kol na MČR 60 m překážek zašle příslušné KSH do Kanceláře SH 

ČMS nejpozději do 15. 9. 2022 (pokud bude některý z krajů pořádat kvalifikační 

soutěž po 15. 9. 2022, lze zažádat ÚORM o výjimku a přihlášku poslat po 

stanovém termínu – nutno koordinovat s Kanceláří SH ČMS).  

Rovněž žádáme o zaslání kompletních výsledků z kvalifikačních kol. 

 

Ubytování a stravování: dle možností a podmínek pořadatele 

 

Doprava: na vlastní náklady družstev, ve spolupráci s příslušnými OSH 

 

Pořadatel: organizační článek SH ČMS 
 

Účast: 

 

jednotlivci postupující v každé kategorii (mladší dívky, mladší chlapci, starší 

dívky, starší chlapci) dle následujícího postupového klíče + trenéři 
 

Počet postupujících závodníků z KSH v každé kategorii 

 

Kraj 

4 závodníci 

z každého 

kraje 

Počet „dalších 

závodníků“ za 

KSH  

Celkový počet 

závodníků  

za KSH 

Praha 4 1 5 

Středočeský 4 8 12 

Jihočeský 4 5 9 

Plzeňský 4 5 9 

Karlovarský 4 1 5 

Ústecký 4 2 6 

Liberecký 4 3 7 

Královéhradecký 4 4 8 

Pardubický 4 5 9 

Vysočina 4 7 11 

Jihomoravský 4 6 10 

Olomoucký 4 5 9 

Zlínský 4 4 8 

Moravskoslezský 4 8 12 

Celkem   120 

 



Pozn.: z každého KSH se v každé kategorii zúčastní 4 závodníci + další závodníci. Počet 

„dalších závodníků“ se stanoví klíčem, na základě počtu registrovaných sportovců do 15 let 

v daném kraji dle aktuálních údajů v evidenci. Celkový počet startujících v dané kategorii je 

120.   
 

Pokud se soutěže účastní členové SH ČMS - cizí státní příslušníci, pak za 

předpokladu, že mají na území ČR vydané povolení k trvalému pobytu (viz 

jednání Vedení SH ČMS ze dne 12. 2. 2019).  
 


