ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ
OKRESNÍHO PŘEBORU
V BĚHU NA

60 METRŮ S PŘEKÁŽKAMI
ORGANIZÁTOR:
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - okres Náchod
ve spolupráci s Okresní odbornou radou mládeže Náchod
za podpory Královéhradeckého kraje

TERMÍN SOUTĚŽE: 28.5.2022
MÍSTO SOUTĚŽE: SPORTOVNÍ STADION HAMRA NÁCHOD
Okresní odborná rada mládeže vyhlašuje otevřený přebor okresu Náchod v běhu na 60
metrů s překážkami, který se uskuteční v rámci okresního kola hry Plamen 2022 jako
samostatně hodnocená disciplína.
Do soutěže se může přihlásit každý závodník řádně zaregistrovaný na okrese Náchod bez
ohledu na to, zda jeho soutěžní družstvo postoupilo do okresního kola hry Plamen.
KATEGORIE:
Do soutěže se mohou hlásit všichni zájemci dle platných podmínek propozic této soutěže
v kategoriích mladší chlapci, mladší dívky, starší chlapci, starší dívky.
Vítězové všech vyhlášených kategorií se stanou přeborníky okresu Náchod v běhu na 60 m
s překážkami na rok 2022.
PŘIHLÁŠENÍ ZÁVODNÍKŮ:
Vzhledem k bezproblémovému průběhu přeboru i OK hry Plamen potřebujeme znát počet
závodníků, proto je nutné se do kvalifikace včas řádně přihlásit.
Přihlášení závodníků lze provést pouze webovým formulářem přihlášky na OP v běhu na 60
metrů, který je přílohou organizačního zajištění soutěže.

Otevřít přihlašovací formulář
Náhled tabulky přihlášených závodníků lze otevřít ZDE
Termín pro zaslání přihlášek je stanoven do 20.5.2022, po tomto termínu bude
startovní listina uzavřena a další přihlášky již nebudou přijímány.
Při prezenci soutěže pak vedoucí předloží s další požadovanou dokumentací vytištěnou
oboustranně vyplněnou a podepsanou souhrnnou přihlášku, která je dostupná na
webových stránkách.

Stáhnout souhrnnou přihlášku
Okresní přebor v běhu na 60 m jednotlivců bude v roce 2022 současně kvalifikací na MČR
v této disciplíně, které se bude konat 25. září 2022 v okrese Benešov. Z Královéhradeckého
kraje se dle zveřejněného klíče v každé kategorii bude moci MČR zúčastnit 8 závodníků.
Vzhledem k tomu, že z důvodu časového harmonogramu krajského kola mládeže nebude
tato disciplína zahrnuta do programu krajského kola hry Plamen, odsouhlasil VV KSH klíč,
podle kterého na MČR 2022 v běhu na 60 m s překážkami postoupí z přeboru okresu
Náchod přímo z každé kategorie 2 závodníci, kteří se umístí na 1. a 2. místě.

DOPRAVA: vlastní
STRAVOVÁNÍ: nebude hrazeno, možnost zakoupení občerstvení v místě zajištěna
PREZENCE PŘIHLÁŠENÝCH ZÁVODNÍKŮ: 13.00-13.30 HODIN
v prostoru prezence soutěže
(viz. plánek, který je součástí organizačního zajištění OK hry Plamen).
ZAHAJOVACÍ NÁSTUP: 13.45 HODIN
ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE: 14:00 HODIN
ŠTÁB SOUTĚŽE:
Velitel soutěže:
Kligl Milan
Hlavní rozhodčí:
Záliš Josef
Rozhodčí disciplíny: Šumpíková Jana

Náčelník štábu:
Řeháková Milada
Tajemník soutěže: Němečková Petra

OBECNÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE:

Soutěž se bude provádět dle Směrnice celoroční činnosti mládeže platné od 1.9.2016 včetně
všech vydaných upřesnění.
PROVEDENÍ DISCIPLÍNY:
dráha s tartanovým povrchem
počet pokusů: 2
Soutěž bude probíhat ve dvou souběžných drahách, rozlosování bude provedeno dle počtu
přihlášených závodníků tak, aby nenarušilo průběh okresního kola hry Plamen.
Každý soutěžící při prezenci předloží:
- průkaz zdravotní pojišťovny (kartičku pojištěnce),
- členský průkaz člena MH nebo SH ČMS.
Bez předložení uvedené dokumentace nebude závodník připuštěn do soutěže.

Milan Kligl
vedoucí OORM Náchod

Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu tohoto organizačního zajištění vzhledem k možným
organizačním úpravám.

Akce proběhne za podpory:

