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Večerní stovka 
XXV. ročník 

finálový závod seriálu Český pohár 2019 
kvalifikační závod pro účast na Mistrovství České republiky 2019 

 

 Časový plán:    sobota 10. 8. 2019 
  Závodu Večerní stovka 2019 předchází závod ve výstupu na věž v Širokém Dole, který je kvalifikačním 
závodem na MČR ve výstupu na věž. Časový plán je řešen v souladu s tímto závodem a umožňuje postupné 
přejíždění závodníků. 
 
A. Závod Český pohár 2019 - kategorie muži 
  11.00 h - ukončení prezence a uzavření startovní listiny kategorie mužů.
    - možnost tréninku mužů a vydávání startovních čísel 
  12.00 h - start I. kola kategorie mužů, následně II. kolo 

 

B. Závod Český pohár 2019 – kategorie mladších a středních dorostenců 
  13.00 h - ukončení prezence a uzavření startovní listiny kategorie mladších a středních dorostenců
     - možnost tréninku – dle ukončení závodu mužů, vydávání startovních čísel 
  14.30 h - orientační start I. kola mladších a středních dorostenců, následně II. kolo 

  Pozn.: čas zahájení závodu je pouze orientační - záleží na počtu startujících mužů 
 

C. Závod Český pohár 2019 - kategorie mladší, střední dorostenky a ženy 
  14.00 - 15.00 h - prezence kategorie mladších, středních dorostenek a žen
  15.00 h  - uzavření startovní listiny mladších, středních dorostenek a žen 

     - možnost tréninku mladších a středních dorostenek - trénink dle skončení závodu dorostenců 
  15.30 - 17.00 h - orientační start I. kola kategorie dorostenek - pořadí kategorií mladší a střední 

- start II. kola kategorie dorostenek - pořadí kategorií mladší a střední 
- možnost tréninku žen - trénink dle skončení závodu mladších a středních dorostenek 

     - start I. kola kategorie žen 
     - start II. kola kategorie žen 
  Pozn.: čas začátku a ukončení závodu je pouze orientační - vše záleží na počtu startujících 
 

D. Večerní finálový program za umělého osvětlení 
  20.30 – 22.30 h - play-off finále nejlepších závodníků z odpoledních částí závodu  

  - závodí se o finanční prémie, ceny a konečné pořadí na předních místech Večerní stovky 2019
 

E. Doprovodný program a vyhlášení výsledků 
  cca.16.00 h - vyhlášení výsledků závodů ve výstupu na věž a části kategorií závodu Večerní stovka 
  22.30 h - hudební doprovodný program - diskotéka – navazuje na finálový program závodů 
  23.00 h  - vyhlášení výsledků závodů po večerním finálovém bloku 

 
 Propozice závodu: 
 soutěžní disciplínou je běh na 100 m s překážkami s provedením dle platných pravidel požárního sportu a 

technické přílohy pravidel PS a pravidel Českého poháru 2019, večerní program probíhá za umělého osvětlení 
 start – v každém pokusu je možný pouze jeden start, v případě chybného startu je soutěžící vyloučen 
 měření a vážení materiálu bude prováděno namátkově 
 závod probíhá ve dvou dráhách s polyuretanovým povrchem SPURTAN s certifikací IAAF dle DIN 18035 



 povoleno použití treter s hřeby délky max. 6 mm 
 překážky jsou pro všechny kategorie s tartanovým povrchem
 měření časů je prováděno elektronickou časomírou se světelnou tabulí
 čas přípravy na pokus se zkracuje na minimální dobu, maximálně 1 minuta 
 startovné činí 50,- Kč za jednoho závodníka
 protesty dle Směrnice hasičských soutěží - složení kauce 200,- Kč, v případě neoprávněného protestu tato částka 

propadá pořadateli 
 za překonání rekordu dráhy prémie 1000,- Kč, kategorie muži čas 15,28 s, kategorie ženy čas 16,03 s 
 závodníci z ČR jsou při závodě kryti pojištěním vyplývajícím z členství v SH ČMS - podmínkou je dodržování 

všech pravidel např. používání schválených typů přileb i při tréninku apod. 
 pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a úpravu v programu závodu, stanovení počtu postupujících do 

II. kola, úpravu počtu startujících ve večerním programu apod. vzhledem k počasí a počtu startujících závodníků 
tak, aby byla zajištěna bezpečnost závodníků, časový plán a maximální úroveň závodu. Případné zavedení 
pravidla o změně počtu postupujících do II. kola musí vyhlášeno před startem I. kola závodu.

 

 Odpolední část závodu:
 závodí se o body do Českého poháru 2019 dle pravidel Českého poháru 2019, o postup do večerního 

 programu, ceny a trička Večerní stovky. 
 startovní listina I. kola je sestavována náhodným výběrem, ale tak, aby bylo zachováno pořadí závodníků 

 z jednoho družstva na přihlášce s určitými rozestupy 
 v I. kole se startuje podle startovních čísel 
 pořadatel má právo na použití pravidla startu ve II. kole v obráceném pořadí dle výsledků I. kola - v prvním 

 rozběhu startují nejhorší z I. kola 
 startovní číslo mají závodníci stejné v obou kolech 
 ve II. kole závodníci startují v opačné dráze, pokud se nepoužije pravidlo startu ve II. kole v obráceném pořadí dle 

 výsledků I. kola 
 v případě zrušení části II.kola závodu např. z důvodu nepřízně počasí jsou výsledkem závodu výsledky 

 dokončeného I.kola 
 

 Večerní závodní program: 
 závodí nejlepší odpoledního závodu, závodí o finanční prémie, ceny a konečné pořadí na předních místech 

 Večerní stovky 2019 
 pořadatel si vyhrazuje právo na stanovení počtu startujících ve večerním programu vzhledem k počasí a počtu 

startujících závodníků tak, aby byla zajištěna bezpečnost závodníků, časový plán a maximální úroveň závodu. 
 

 Přihlášky: 
 přihlášení nejpozději do 9. 8. 2019 !!! (on-line přihlašování na www.stovky.cz). 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. 
 
  Ubytování: 
 tradiční stanové městečko u areálu - vlastní vybavení, při nepřízni počasí krizová varianta přespání v budově 

 obecního úřadu, v areálu velké stany, zastřešená terasa, stanové přístřešky ... 
  
 Kontakt: Petr Šváb, Kamenec 129, 572 01 Polička, 603 874 922, e-mail: psvab@seznam.cz 



O pohár starosty obce Kamenec 
XXVIII. ročník 

Seniorcup 
XVII. ročník 

závody Okresní ligy Svitavska - do okresní ligy bodují všechna družstva z ČR 
 

 Časový plán:   neděle 11. 8. 2019 
 

  8.00 - 9.00 h     - prezence družstev mužů, případně i žen a seniorů 
  9.00 - 9.10 h     - porada Rady okresní ligy  
    9.15 h - nástup družstev 
    9.30 h      - start závodu - kategorie muži 
  10.00 - 10.30 h    - prezence družstev žen a seniorů  
  12.00 h      - start závodu – kategorie Seniorcup a následně ženy 

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

  Pravidla soutěží: 
  - soutěží se v požárním útoku dle Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy schválené VV SH 

ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012 I. a II. část. (soubor předpisů SH ČMS-1/17-2011) a Dodatku č. 1 
schváleného VV SH ČMS dne 13. 6. 2013 s úpravou a doplněním pravidel pro Okresní ligu Svitavska pro rok 
2019. 

  Odlišnost od Směrnic hasičských sportovních soutěží - soubor předpisů SH ČMS -1/17-2011 - dle čl.8,odst.5, 
písmeno i:  

   1. Použití přetlakového ventilu není povinné - odlišnost od čl. 48,odst.4.  
 - přetlakový ventil B , nastavený na max. tlak 1,2 Mpa pro případné použití bude k dispozici u rozhodčího 

základny.  
 2. Obsah přihlášky + čestné prohlášení každého závodníka - odlišnost od přihlášky do soutěže v 

požárním sportu viz. příloha Přihláška do závodu Okresní ligy Svitavska 2019.  
   Podmínkou startu je vyplnění přihlášky družstva a její odevzdání při prezenci závodu. 

  O pohár starosty 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 
zároveň starší 30 let. Věková podmínka je splněna rokem narození bez ohledu na datum narození. 

  Další pravidla soutěže pro všechny kategorie: 
  plošná šíře hadic – B min. 100 mm, C min. 65 mm 
  sací vedení – koš musí být našroubován nad hladinou před ponořením do vody, pro případnou neplatnost pokusu 

je rozhodující, zda se hladiny vodního zdroje dotkla savice bez koše či nikoliv. Koš musí být našroubován i po 
vytažení z vodního zdroje. Savice sešroubovány být nemusí. 

  minimální vzdálenosti mezi ozuby půlspojek, koše a savice – vždy musí projít papír. 
  proudnice se může dotýkat země, čára stříkání je nedotknutelná - nesmí se překročit. 
     útok se provádí na sklopné terče s elektronickou časomírou 
     na závodní dráze budou vyznačeny 18-ti metrových úseků pro muže a 17,5 metrové úseky pro ženy a seniory 

měřené od čáry stříkání. Umisťování jiných značek soutěžícími je zakázané. 
    startovné činí 200,- Kč za družstvo, startovní listinu sestavuje pořadatel. Pro přihlašování se používá 

formulář na internetových stránkách - spuštěn bude 4. 8. 2019 ve 13.00 h s náhledem na výpis 
přihlášených. Předběžná startovní listina bude zveřejněna 8. 8. 2019 ve 22.00 h. 

     za překonání rekordu dráhy v kategorii mužů 16,48 s, v kategorii žen 17,13 s - prémie 1000,- Kč. 
  soutěž bude probíhat na travnatém povrchu, plocha pod základnou a nádrží umělý povrch Spurtan BS. 
  soutěž je pojištěna u HVP pojištěním pro hasičské soutěže, za soutěžní družstvo zodpovídá jeho vedoucí. 

 

 Přihlášky: 
     přihlášení do 10. 8. 2019, (formulář na internetových stránkách bude aktivní od 4. 8. 2019 od 13.00 h). 
     přihláška družstva je potvrzena až zaplacením startovného při prezenci do doby před uzavřením st. listiny a 

odevzdáním vyplněné přihlášky družstva. V případě nezaplacení je i přihlášené družstvo z listiny vyřazeno. 
     v případě pozdního příjezdu bez přihlášení a bez předchozí dohody je družstvo zařazeno na konec startovní 

listiny. 
 Kontakt: Petr Šváb, Kamenec u Poličky 129, 572 01 Polička, 603 874 922, e-mail: psvab@seznam.cz 


