
Organizační zabezpečení 
soutěží jednotlivců v běhu na 60 a 100 metrů s překážkami 

 

 

LEDENICKÁ ŠEDESÁTKA 

LEDENICKÁ STOVKA 
 

ročník 2022 
 

                 
 

 

 Pořadatel:   SDH Ledenice 

      OSH České Budějovice 

Termín:   neděle 29. května 2022 

 Místo:   Sportovní areál TJ Ledenice 

 web:    jihoceskestovky.webnode.cz,  hasiciledenice.cz 

   facebook:    Jihočeské stovky 

  e-mail:    JCstovky@gmail.com,  SDH-ledenice@seznam.cz 
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Ledenická stovka  2022 

 

Účast: 

Soutěž je určena pro závodníky - jednotlivce, členy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, libovolný počet 

závodníků z každého SDH. Nerozhoduje den narození, závodníci budou zařazeni podle roku narození do příslušné 

kategorie. Ledenická šedesátka a Ledenická stovka budou považovány za dvě samostatné soutěže, kdy účast na obou 

závodech je možná (týká se ročníků 2007 až 2009). Závodník však může být v jedné soutěži přihlášen pouze do jedné 

kategorie, a to primárně dle svého roku narození. Závodníci kategorie žáci a dorost se mohou zúčastnit pouze za 

doprovodu vedoucího, který za závodníka zodpovídá. 

  Ledenická šedesátka je jednou ze tří kvalifikačních soutěží pro účast na MČR v Benešově. Bližší informace 

jsou uvedeny v dokumentu „Kvalifikační podmínky“ vydaném jihočeskou KORM. 

  Ledenická stovka je zařazena do seriálu Jihočeské stovky, její organizace se řídí primárně pravidly Jihočeských 

stovek a dále upřesněními v tomto OZ. 

Kategorie pro Ledenickou šedesátku: 

1) Dívky: 

mladší:   r.n.:  2011, 2012, 2013, 2014, 2015 

starší:    r.n.:  2007, 2008, 2009, 2010 

2) Chlapci: 

mladší:   r.n.:  2011, 2012, 2013, 2014, 2015 

starší:    r.n.:  2007, 2008, 2009, 2010 

Kategorie pro Ledenickou stovku: 

1) Dorostenky:   

mladší:   r.n.:  2008, 2009  

střední:   r.n.:  2006, 2007  

starší:    r.n.:  2004, 2005 

2) Dorostenci:  

mladší:   r.n.:  2008, 2009  

střední:   r.n.:  2006, 2007  

starší:    r.n.:  2004, 2005 

3) Ženy:  r.n.:  2003, 2002, … 

4) Muži:  r.n.:  2003, 2002, …  

Přihlašování do soutěže:  

- Přihlašování probíhá pomocí „google-formuláře“  

  - na odkazu https://jihoceskestovky.webnode.cz/ledenice/ pro závod ve stovkách a 

  - na odkazu https://jihoceskestovky.webnode.cz/ledenice-60m/ pro závod v šedesátkách. 

  - Každého závodníka přihlašujte zvlášť. 

- Přihlašování je možné do pátku 27. 5. 2022, pro pozdější přihlášení je nutná telefonická domluva! 

- Pro odhlášení prosím použijte formulář „odhlášení“ na uvedeném webu, nebo nám napište email.  

- Vyplněnou přihlášku je nutné předložit při prezenci. Tiskopis je ke stažení na fb stránce a na webu.  

- Seznam přihlášených závodníků bude k nahlédnutí na webu.   

- Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a musí být řádným členem SH ČMS. Soutěž je pojištěna. 

- STARTOVNÉ činí 80,- Kč za osobu a je splatné při prezenci.  

- Při účasti na obou soutěžích se startovné hradí za každou (160 Kč)  

V závislosti na počtu závodníků v jednotlivých kategoriích 

si pořadatel vyhrazuje právo na sloučení dané kategorie s 

kategorií vyšší. Pro otevření dané kategorie je zapotřebí 

minimálně 5 závodníků. 

 

https://jihoceskestovky.webnode.cz/ledenice/
https://jihoceskestovky.webnode.cz/ledenice-60m/
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Štáb soutěže:  

- Velitel soutěže:   Matouš Janovský  - Hlavní rozhodčí:  Jaroslav Vlášek 

- Vedoucí technické čety:  Michal Pašek   - Rozhodčí disciplíny:  Ludmila Vlášková 

- Prezence:   Lucie Koblasová  - Závodčí:  Václav Trtílek   

- Časomíra:    SDH Strážkovice   - Zdravotní služba:  JSDH Ledenice  

Časový plán:  

- 07:00  začátek prezence  

- 07:50 – 08:00  zahájení šedesátek 

- 08:00 – 09:20  60m s překážkami – DÍVKY mladší, starší  

- 09:20 – 09:30  přestávka  

- 09:30 – 10:10  60m s překážkami – CHLAPCI mladší 

- 10:10 – 10:20  přestávka, přestavba trati 

- 10:20 – 11:00  60m s překážkami – CHLAPCI starší 

- 11:00  vyhodnocení šedesátek 

 

- 11:20 – 11:30  zahájení stovek 

- 11:30 – 13:50  100m s překážkami – DOROSTENKY, ŽENY  

- 13:50 – 14:00  přestávka, přestavba trati 

- 14:00 – 15:20  100m s překážkami – DOROSTENCI: mladší, střední  

- 15:20 – 15:30  přestávka, přestavba trati 

- 15:30 – 16:50  100m s překážkami – DOROSTENCI: starší, MUŽI  

- 17:00  vyhodnocení  stovek 

- 17:15   ukončení akce  

 

Před zahájením pokusů bude vyhrazen čas pro tréninky na překážkách. 

Uvedené časy jsou pouze orientační a mohou se měnit. 

Areál:  

- Vstup do areálu je možný z ulice Sokolská. Viz mapa. 

- V areálu bude možnost zakoupit nápoje a občerstvení . 

- Toalety budou přístupné v šatnách budovy TJ. 

- Během soutěže je zakázáno požívání alkoholických nápojů 

- V celém areálu sportoviště platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ. 

 
Parkování  
 
- Parkování je možné přímo na parkovišti u sportovního areálu. 
 
Zdravotní služba:  

- Zajištěna pořadatelem  
 
  

Prezence závodníků: 

dívky a chlapci   do 7:30 

dorostenky a ženy   do 10:30 

dorostenci mladší a střední do 12:45 

dorostenci starší a muži do 13:45 
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Ústroj:  

- Kategorie žáků: Dle Směrnice hry PLAMEN platné od 1. 9. 2016 a všech dodatků. 

- Kategorie dorostu: Dle Směrnice platné od 1. 9. 2007 a všech dodatků.  

- Kategorie dospělých: Dle platných pravidel PS.  

 
Prezence:  

- U prezence bude odevzdána podepsaná přihláška a závodník předloží průkaz člena SH ČMS, případně na vyzvání 

další průkaz totožnosti. Pro závodníky kategorie ŽÁCI a DOROST tak učiní vedoucí.  

 
Provedení disciplín: 
 
- Soutěž Ledenická šedesátka bude provedena dle Směrnice hry PLAMEN platné od 1. 9. 2016 včetně dodatků. 

- Soutěž dorostu bude provedena dle Směrnice pro činnost dorostu SH ČMS platné od 1. 9. 2007 včetně dodatků.  

- Soutěž dospělých dle pokynu GŘ HZS ČR č. 10/2018, kterým se vydávají pravidla požárního sportu a tech. přílohy.  

- Disciplína bude probíhat souběžně ve dvou drahách. Dráhy se nestřídají.  

- Je tolerován jeden chybný (ulitý) start. 

- Použit bude dvoukolový systém, závodník má dva pokusy. Pro stanovení pořadí rozhoduje lepší z obou časů, při 

shodě rozhoduje druhý platný čas.  

- Na přípravu disciplíny je stanoven čas 2 minuty. Při přípravě je povolena pomoc dvou osob (u hadic a rozdělovače) 

- Překážení se v kategorii dorost řídí Pravidly PS, tzn., že za neúmyslné překážení jinému závodníkovi nebude udělen 

překážejícímu NP, nicméně jestliže podá protest ten, jemuž bylo překáženo, bude mu umožněno pokus opakovat. 

- Kontrola materiálu použitého závodníkem bude probíhat namátkově před nebo po ukončení pokusu.  

 
Technické podmínky:  
 

- Povrch dráhy tartanový  

- Elektronická časomíra 

- Nářadí musí splňovat podmínky dle platných pravidel pro příslušnou kategorii.  

 
- Překážky pro kategorii ŽÁCI budou dle Směrnice hry PLAMEN platné od 1. 9. 2016 včetně dodatků.  
DÍVKY:    Příčné břevno 70 cm, kladina 80 cm 
CHLAPCI mladší: Příčné břevno 70 cm, kladina 80 cm 
CHLAPCI starší:  Bariéra 150 cm,  kladina 80 cm 

 

- Překážky pro kategorii DOROST dle Směrnice pro činnost dorostu SH ČMS platné od 1. 9. 2007 včetně dodatků.  
DOROSTENKY:   Příčné břevno 70 cm,  kladina 80 cm 
DOROSTENCI mladší:  Bariéra 170 cm,  kladina 80 cm  
DOROSTENCI střední:  Bariéra 170 cm,  kladina 80 cm  
DOROSTENCI starší:  Bariéra 200 cm,  kladina 120 cm  
  

- Překážky pro kategorii dospělých budou dle Technické přílohy Pravidel požárního sportu z roku 2018. 

- ŽENY:   Příčné břevno 70 cm,  kladina 80cm  

- MUŽI:  Bariéra 200 cm,  kladina 120 cm  
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Protesty: 

 

- Podávání protestů se řídí v každé kategorii příslušnými pravidly  

(Dospělí – Pravidla PS, Dorost – Směrnice dorostu, Děti – Směrnice PLAMEN) 

- Při podání protestu nebo odvolání bude složena finanční částka (kauce) v hotovosti ve výši:  

  - 500,- Kč při podání protestu  

  - 500,- Kč při odvolání 

- Pro kategorie MUŽI, ŽENY podává protest závodník osobně, pro kategorii DOROST a ŽÁCI podává protest 

závodníkův vedoucí.  

- V případě uznání protestu bude kauce vrácena. V případě neuznání protestu bude na kauci vydán doklad a kauce 

bude využita ve prospěch mládeže SDH Ledenice.  

 
Přílohy:  
 
- Příloha č. 1 - Přihláška do soutěže   (odkaz zde) 

- Příloha č. 2 - Plán příjezdu ke sportovišti, parkování  (odkaz zde) 
 
POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ZABEZPEČENÍ A PRŮBĚHU SOUTĚŽE. JAKÁKOLIV ZMĚNA 
BUDE ÚČASTNÍKŮM NEPRODLENĚ OZNÁMENA.  
 
Žádáme všechny účastníky, aby se řídili pokyny uvedenými v tomto organizačním zabezpečení.  
 
Kontakt:  
 
Matouš Janovský 

tel. 725 797 414 

Michal Pašek 

tel. 731 910 490 

email: SDH-Ledenice@seznam.cz 

 

https://uloz.to/file/g52qQ8BeKfUK/prihlaska-ledenice-pdf
https://uloz.to/file/1bQl0esAv6vt/mapa-ledenice-pdf
mailto:SDH-Ledenice@


 

PŘIHLÁŠKA NA HASIČSKOU SOUTĚŽ V LEDENICÍCH 29. 5. 2022   
   

Vyberte soutěž:  Ledenická šedesátka (žáci)  /  Ledenická stovka (dorost, dospělí) 
 
 
Přihlašuje SDH: ………………………………………….. 

 

příjmení a jméno závodníka rok narození podpis 

1.   
 

  

2.   
 

  

3.   
 

  

4.   
 

  

5.   
 

  

6.   
 

  

7.   
 

  

8.   
 

  

9.   
 

  

10.   
 

  

 
 
Poznámky:  
 
- 
- 

__________________________________________________________________________________________ 
Přihlašovatel stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO použité v disciplínách požárního sportu odpovídají pravidlům 
pro příslušnou kategorii, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené a že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní 
způsobilost a ostatní podmínky stanovené pravidly pro příslušnou kategorii a propozicích soutěže a dává svým podpisem souhlas 
ke zpracování osobních údajů přihlášených soutěžících, kteří souhlasí s uvedením osobních dat na přihlášce, správci SH ČMS, 
Římská 45, PSČ 121 07, Praha 2, který shromažďuje a zpracovává osobní údaje i prostřednictvím svých organizačních jednotek 
OSH a SDH k účelům statistickým na dobu nezbytnou pro účely organizace a vyhodnocení soutěže. 
 
 

 

Vedoucí družstva*:  .................................           ……………………. 

                                     příjmení  a jméno                                  podpis   
*(nutné pro kategorii žáci a dorost)                       

  
 

 
 V ……………………………… dne ……………….…….  
 
 
 
                   ....................................................……………… 
          (razítko a podpis  přihlašovatele) 



 

 

 
 

 


