
Okrsková soutěž okrsku Borová v roce 2009 
1. Termín 

Neděle 24. 5. 2009 
 

2. Místo konání 
Sportovní areál "Pod Lipou" v Kamenci u Poličky 

 
3. Časový rozpis 

9.00 – 9.15 h příjezd a prezence 
9.30 h  nástup družstev, losování startovních čísel 
10.00 h start disciplíny štafeta 4 x 100 m kategorie muži 
11.00 h start disciplíny štafeta 4 x 100 m kategorie ženy 
12.00 h start disciplíny 100 m s překážkami - kategorie muži 
13.30 h start disciplíny 100 m s překážkami - kategorie ženy 
14.15 h start disciplíny požární útok - kategorie muži 
15.30 h start disciplíny požární útok - kategorie ženy 
16.15 h vyhlášení výsledků  (do 30 minut po skončení závodu) 

Pozn.:   
Časový rozpis předpokládá účast 12 družstev mužů a 3 družstev žen, časy startů jednotlivých 
disciplín jsou orientační – disciplíny na sebe navazují. 
  

4. Pravidla 
Závodí se dle Směrnic hasičských soutěží s vyjímkami, uvedenými níže: 
Pro úseky disciplín, které se uskuteční na umělém povrchu běžecké dráhy je zakázano 

používání pracovní obuvi !!! – povolena pouze obuv sportovní. 
Jedná se o třetí a čtvrtý úsek Štafety 4 x 100m a o disciplínu Běh na 100 m s překážkami. 

Pro všechny dicplíny je povoleno použití treter s hřeby maximální výšky 6 mm. 
 

Štafeta 4 x 100 m: 
Povrch dráhy: první a druhý úsek tráva, třetí a čtvrtý úsek umělý povrch Spurtan 
Pravidla: 

- překážka č. 1 - domeček na prvním úseku nahrazena překážkou bariéra s oknem 
- na 4 úseku je hasicí přístroj pouze přenášen 
- všechna družstva mají možnost dvou pokusů 

Běh na 100 m s překážkami: 
Povrch dráhy:  umělý povrch Spurtan 
Pravidla: 

- startují 4 členové družstva – do celkového součtu se započítají 3 nejlepší 
- všichni mají možnost dvou pokusů 
- startuje se ve dvou dráhách, po prvních pokusech následují v kategorii mužů ihned 
druhé pokusy v druhé dráze, u žen je mezi prvním a druhým kolem 5. minutová 
přestávka 

Požární útok:  
Povrch dráhy:  travnatý, plocha pod základnou asfaltová s odtokem vody 
Pravidla: 

- všechna družstva mají jeden pokus 
- terče sklopné přes otvor 50 mm 
- stroj na základně může být nastartovaný 



 
Celkové výsledky: 

 
Vítězem se stává družstvo s nejnižším součtem umístění z jednotlivých disciplín. 

 
Postup do okresního kola: 

Kategorie muži:  - vítěz + možnost postupu dalšího v pořadí dle rozhodnutí OSH Svitavy 
Kategorie ženy: - přímý postup obhájce okresního prvenství SDH Kamenec, dále vítěz + 

možnost postupu dalšího v pořadí dle rozhodnutí OSH Svitavy 
 
5. Organizační zajištění 

 
Okrsek Borová zajistí: 

- hlavní rozhodčí pro jednotlivé disciplíny 
- rozhodčí pro jednotlivé disciplíny – každý sbor dodá dva rozhodčí 

 
SDH Kamenec zajistí: 

  - prezenci, losování a rozdání startovních čísel před začátkem závodu 
  - kompletní vedení a zpracování výsledků, včetně rozdání výsledkových listin při 

   vyhlášení výsledků 
  - elektronickou časomíru se zobrazením času 
  - ozvučení, moderování a vedení závodu 
  - veškeré technické prostředky a technickou četu 

- stravování 
- zdravotní službu 
- ceny pro vítěze 
- zveřejnění a zpřístupnění všech informací k závodu včetně výsledků na 
internetových  stránkách SDH Kamenec na adrese www.obec-kamenec.cz 

 
 
 

V Kamenci u Poličky 28. 4. 2009 
 


