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Vážení přátelé, 

 Sbor dobrovolných hasičů Kamenec u Poličky ve spolupráci s 
obecním úřadem Vás zve na XIX. ročník hasičských sportovních 
soutěží. 

Závody se v roce 2010 uskutečňují pod záštitou hejtmana 
Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka 

Sobota 7. 8. 2010 
" Večerní stovka " 

 XVI. ročník závodu jednotlivců v běhu na 100 m s překážkami,  
  IV. závod seriálu Český pohár Velkopopovického Kozla 
  13.00 h základní část závodu 
  20.30 h finále PLAY-OFF za umělého osvětlení 

On-line přenos závodů na internetu 
Průběh závodů bude zobrazován na velkoplošné obrazovce 

Natáčení závodu ČT pro vysílání na ČT4 sport 

Neděle 8. 8. 2010 
  9.30 h  " O pohár starostky obce Kamenec " 

" Seniorcup " 
XIX. ročník soutěže v požárním útoku jako VII. závod Okresní ligy 
Svitavska v požárním útoku 

Do Okresní ligy nově bodují všechna družstva z ČR !!! 
   
Sobota 28. 8. 2010 
  9.30 h " O pohár SDH Kamenec " 
NOVINKA PRO ROK 2010: 
   " Kamenecká šedesátka " 
VII. ročník soutěže družstev mladých hasičů ve štafetě 4 x 60 m a 
v požárním útoku a I. ročník závod jednotlivců na 60 m s překážkami 
Kontakty: 
 Petr Šváb, Kamenec 129, 572 01 Polička tel.: 603 874 922 
    e-mail: psvab@seznam.cz 
 Jiří Doležal, Kamenec 185, 572 01 Polička tel.: 736 449 134  

www.obec-kamenec.cz 
www.stovky.cz 



Večerní stovka   
XVI. ročník 

4. závod seriálu Český pohár Velkopopovického Kozla 
závod pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka 

 Místo konání: 
 Kamenec u Poličky, sportovní areál "Pod Lipou" 

 Časový plán:  sobota 7. 8. 2010 
A. Základní část - závod mužů 

 12.00 h - uzavření startovní listiny mužů a vydávání st. čísel 
 12.00 - 12.50 h - možnost tréninku 
 13.00 h - start I. kola mužů 

 5 min. přestávka – ve II. kole se startuje v obráceném pořadí dle výsledků I. 
kola - při velkém počtu startujících bude počet postupujících omezen. Pravidlo o 
postupu do II.kola bude vyhlášeno před startem I. kola závodu. 

 15.15 h - start II. kola mužů 
 16.15 h - konec závodu mužů 

Pozn.: čas začátku II. kola a ukončení závodu je pouze orientační - vše záleží na počtu 
startujících. 
B. Základní část - závod žen 

 16.00 h - uzavření startovní listiny žen a vydávání st. čísel 
 16.20 - 16.50 h - možnost tréninku 
 17.00 h - start I. kola žen 

 5 min. přestávka – ve II. kole se startuje v obráceném pořadí dle výsledků I. 
kola - při velkém počtu startujících bude počet postupujících omezen. Pravidlo o 
postupu do II.kola bude vyhlášeno před startem I. kola závodu. 

 18.55 h - start II. kola žen 
 19.55 h - konec závodu žen 

Pozn.: čas začátku II. kola a ukončení závodu je pouze orientační - vše záleží na počtu 
startujících. 
C. Večerní finálový program za umělého osvětlení 

 20.30 h - vyřazovací pavouk 16 nejlepších žen 
 20.30 - 21.25 h – osmifinále, čtvrtfinále, semifinále, malé a velké finále 
 21.45 h - vyřazovací pavouk 16 nejlepších mužů 

  21.45 - 22.30 h – osmifinále, čtvrtfinále, semifinále, malé a velké finále 
D. Doprovodný program a vyhlášení výsledků 

 20.00 – 02.30 h - „československá diskotéka“ – hraje D.J.E. 
 23.00 h - vyhlášení výsledků celého závodního programu 

 Ubytování - tradiční stanové městečko v areálu - vlastní vybavení, při 
nepřízni počasí krizová varianta přespání v budově obecního úřadu …  
- v areálu velký stan Kozlovna, zastřešná terasa, stanové přístřešky ... 

 Propozice závodu: 
 závodí se v běhu na 100 m s překážkami dle Směrnice hasičských soutěží 

SH ČMS vydané dne 12. 10. 2007. Závodí kategorie muži a ženy. 
 závod probíhá ve dvou dráhách s polyuretanovým povrchem SPURTAN 
 povoleno použití treter s hřeby délky max. 6 mm. 
 Odpolední základní část závodu – závodí se o body do Českého poháru 

Velkopopovického Kozla, o postup do večerního programu, ceny, trička Večerní 
stovky a o pořadí od 17.místa. 
 startovní listina I. kola je sestavována náhodným výběrem, ale tak, aby bylo 

zachováno pořadí závodníků z jednoho družstva na přihlášce s určitými 
rozestupy 

 počet postupujících do II. kola se upravuje při velkém počtu startujících, 
nepřízni počasí apod. Pravidlo o počtu postupujících do II. kola bude vyhlášeno 
před startem I. kola závodu.  
 ve II.kole se startuje v obráceném pořadí dle výsledků I.kola – v prvním 

rozběhu startují nejhorší z I.kola, startovní číslo mají závodníci stejné v obou 
kolech 
 v případě zrušení části II.kola závodu např. z důvodu nepřízně počasí jsou 

výsledkem závodu výsledky dokončeného I.kola 
 Večerní závodní program – závodí 16 nejlepších mužů a žen 

z odpoledního programu, závodí se vyřazovacím pavoukem o finanční prémie, 
ceny a o pořadí na 1. až 16. místě. 

 pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a úpravu programu 
závodu vzhledem k počasí a počtu startujících, tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost závodníků, regulérnost závodu a časový plán. 

 čas přípravy na pokus se zkracuje na minimální dobu 
 startovné činí 50,- Kč za jednoho závodníka 
 protesty – kauce 200,- Kč (v případě zamítnutí propadá pořadateli) 
 za překonání rekordu dráhy finanční prémie 1000,- Kč 
 závodníci z České republiky jsou při závodě pojištěni pojištěním vyplývajícím 

z členství ve SH ČMS - podmínkou je dodržování všech pravidel. 

 Přihlášky: 
 Prosíme Vás o přihlášení nejpozději do 6. 8. 2010 !!! (on-line přihlašování 

na www.stovky.cz, e-mail, atd.). Přihláška závodníka musí být potvrzena 
zaplacením startovného při  prezenci do doby před uzavřením st. listiny. V 
případě nezaplacení je i přihlášený závodník z listiny vyřazen. 
 Zaplacené startovné při neúčasti závodníka propadá pořadateli.  



O pohár starostky obce Kamenec 
XIX. ročník 

Seniorcup 
XIII. ročník 

závody Okresní ligy Svitavska 
závod pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka 
 Místo konání: 
  Kamenec u Poličky, sportovní areál " Pod Lipou " 

 

 Časový plán: neděle 8. 8. 2010 

  do 9.00 h    - prezence  
    9.15 h - nástup družstev 
    9.30 h     - start závodu O pohár starostky obce - kategorie muži 
  11.00 h     - start závodu O pohár starostky obce - kategorie ženy 
  12.00 h     - start závodu Seniorcup - kategorie muži a ženy 
  vyhlášení výsledků a ukončení 

  Pozn.: časy startů jsou pouze orientační, záleží na počtu družstev - závody na sebe navazují 
 

  Pravidla soutěží: 
  soutěží se v požárním útoku dle pravidel Okresní ligy Svitavska (povoleny 

úzké hadice, sklopné terče, nemusí být spojené savice atd.) 
Do Okresní ligy nově bodují všechna družstva z ČR !!! 

  O pohár starostky obce: 
  - 3 hadice B kategorie muži, 2 hadice B kategorie ženy  
  Seniorcup: 

  - 2 hadice B, kategorie muži a ženy nad 35 let s vyjímkou: jeden člen 
družstva může být mladší 35 let, ale zárověň starší 30 let 

  plošná šíře hadic – B min. 100 mm, C min. 65 mm 
  útok se provádí na sklopné terče s elektronickou časomírou 
  startovné činí 100,- Kč za družstvo 
  startovní listinu sestavuje pořadatel nebo se losuje na nástupu při zahájení 

soutěže, v případě ohlášeného pozdního příjezdu je družstvo zařazeno na 
konec startovní listiny 

  soutěž bude probíhat na travnatém povrchu, plocha  pod základnou a 
nádrží asfaltová s odtokem vody 

  závodníci startují na vlastní nebezpečí, za družstvo zodpovídá jeho 
vedoucí, soutěž je pojištěna u HVP pojištěním pro hasičské soutěže. 

 

 Přihlášky: 
  Prosíme Vás o přihlášení nejpozději do 7. 8. 2010 !!! (dopis, telefon, 

formulář na internetových stránkách, e-mail). Přihláška družstva je 
potvrzena až zaplacením startovného při prezenci.  

  Přihlášky slouží pro naši orientaci o počtu družstev před soutěží. 

O pohár SDH Kamenec 
VII. ročník závodu družstev  mladých hasičů 

Kamenecká šedesátka 
I. ročník závodu  mladých hasičů - jednotlivců 

Kamenec u Poličky, sportovní areál " Pod Lipou " 

 Časový plán: sobota 28. 8. 2010 
 do 8.45 h     - prezence  
   9.00 h  - nástup družstev 
   9.30 h     - start štafety 4 x 60 m – kategorie mladší a dále starší 
 10.30 h     - start pož. útoků – kategorie mladší a dále starší 

 10.30 h  - start závodu jednotlivců – souběžně s požárními útoky - 
- nejdříve kategorie starší poté mladší 

 Pozn.: časy startů jsou pouze orientační, záleží na počtu družstev- závody na sebe navazují 
 Pravidla soutěží 
 startují kategorie mladší a starší dle soutěžního roku 2009/2010 
 startovné činí 100,- Kč za družstvo, jednotlivec bez družstva 10,- Kč 
 povinné přilby pro všechny disciplíny 

 Závod družstev: 
 soutěží se v disciplínách: 

    - štafeta 4 x 60 m 
     - požární útok 

 celkové pořadí se určí součtem umístění z obou disciplín  
 družstva mají dva pokusy ve štafetě i v požárním útoku – pouze při větší 

účasti družstev může být v požárním útoku pokus pouze jeden 
 nářadí vlastní, vlastní stroj PS 12 
 stroj u mladší kategorie obsluhuje vedoucí nebo dospělý strojník, u starší 

kategorie stroj obsluhuje člen družstva 
 požární útok se provádí na sklopné terče s elektronickou časomírou 
 štafeta na běžecké dráze povrch SPURTAN BS - vždy dva úseky za 

sebou - tzn. vstřícná předávka pouze mezi 2. a 3. úsekem 
 Závod jednotlivců na 60 m s překážkami:

 startují kategorie starší chlapci, starší dívky, mladší chlapci, mladší dívky 
 závod nemá žádnou návaznost na výsledky soutěže družstev – mohou 

startovat i závodníci bez účasti v závodě družstev 
 závodníci mají dva pokusy – pouze při větší účasti může být pokus jeden 
 závodí se ve dvou dráhách na běžecké dráze SPURTAN BS  
 Přihlášky: 

 Prosíme Vás o přihlášení nejpozději do 25. 8. 2010 !!! (formulář na 
internetových stránkách, telefon, e-mail).  

  Přihláška je potvrzena až zaplacením startovného při prezenci. 


