
 
 

 

                                                                                

Sbor dobrovolných hasičů Letkov 

 

si Vás dovoluje pozvat na 1. ročník soutěže 
 

                                                                                                              

LETKOVSKÉ ŠEDESÁTKY   

SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ V DISCIPLÍNĚ BĚH NA 60M S PŘEKÁŽKAMI 

 

 
 

 
Den konání:      28.8.2021 (sobota) 

Místo konání:      Letkov, hasičské cvičiště u vodní nádrže 

Prezence:       8:00 - 8:45 

Zahájení soutěže:     9:00 

Předpokládaný konec:  14:00 

 

 

Štáb soutěže 

Velitel soutěže:      Radek Voříšek 

Hlavní rozhodčí:      Věra Drnková 

  

Rozhodčí a časoměřiči:  budou stanoveni SDH Letkov 

Zapisovatel a prezence:   budou stanoveni SDH Letkov  

 

Soutěžní disciplíny 

1. Běh na 60m s překážkami v kategorii PŘÍPRAVKA(2 pokusy) 

2. Běh na 60m s překážkami v kategorii MLADŠÍ (2 pokusy) 

3. Běh na 60m s překážkami v kategorii STARŠÍ (2 pokusy) 

 

Kategorie 
• PŘÍPRAVKA   ročníky 2015, 2016, 2017, 2018 

• MLADŠÍ ŽÁCI   ročníky 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 

• STARŠÍ ŽÁCI   ročníky 2006, 2007, 2008, 2009 



 
 

 

Provedení disciplíny 
• Dle směrnice hry Plamen,  

• Soutěžící poběží na dvě soutěžní dráhy 

• Pokus bude měřen elektronickou časomírou – zajišťuje SDH Letkov 

• Povrch dráhy - tráva 

 

➢ PŘÍPRAVKA  

o Dle Směrnice celoroční hry Plamen v platném znění pro kategorii mladší žáci 

s následujícími úpravami 

o Hadice jsou umístěny 5 m za kladinou (kladina je překonávána bez nesení 

hadic) 

o Dvě hadice C mohou být libovolně postaveny nebo položeny, se spojkami 

libovolně natočenými, mezi jejich ozuby musí být prostor na proložení archu 

papíru, koncovky se mohou dotýkat země. Hadice musí být svinuty v kotouči, 

konce hadic smí být odmotány, max. 1 otáčku hadic. 

o Je povolena bezpečnostní dopomoc (držení za ruku) při překonávání příčného 

břevna a kladiny – vedoucí v žádném případě nesmí závodníka přes překážky 

přenést 

o Je povoleno, aby po celou dobu provádění pokusu běžel vedle závodníka 

jeden vedoucí – tento smí pouze povzbuzovat a slovně radit, v žádném 

případě nesmí za závodníka provádět jednotlivé úkony, například zapojit 

rozdělovač či proudnici. Vedoucí může rozpojit hadice či rozdělovač, pokud 

dojde k zapojení na jeden ozub – závodník se pak může pokusit o nové 

zapojení 

 

➢ MLADŠÍ ŽÁCI  

o dle Směrnice celoroční hry Plamen v platném znění pro kategorii mladší žáci 

 

➢ STARŠÍ ŽÁCI 

o dle Směrnice celoroční hry Plamen v platném znění pro kategorii starší žáci 

 

Materiálně – technické vybavení soutěžících 

• Soutěžící, respektive jejich vedoucí, zodpovídají za to, že veškeré jimi dodané 

vybavení použité při soutěži odpovídá pravidlům a že splňuje bezpečnostní 

požadavky. V rámci soutěží může dojít k namátkové kontrole vybavení soutěžícího. 

V případě, že na soutěži bude probíhat namátková kontrola, bude před soutěží 

umožněna nezávazná kontrola vybavení tak, aby soutěžící, respektive jeho vedoucí, 

mohl v případě nevyhovujícího vybavení zajistit nápravu či náhradní vybavení 

• Doporučujeme, aby jednotlivé vysílající organizace zajistily dostatečné množství 

vybavení odpovídající počtu vyslaných závodníků, aby byl zajištěn plynulý průběh 

soutěže. V případě, že vysílající organizace předem ví, že není schopna zajistit 

dostatek vybavení (respektive žádné vybavení), doporučuje se kontaktovat 

pořadatele, aby bylo možno pokusit se o vyřešení tohoto problému.  

 

 

Hodnocení 

• Do celkového hodnocení se počítá čas rychlejšího pokusu 

• Pořadí při shodném čase rozhoduje čas horšího pokusu 



 
 

 

• Podmínky účasti 

• Závodník musí být členem SH ČMS, případně jiného spolku působícího na poli 

požární ochrany (na členy jiných spolků se nevztahuje pojištění SH ČMS) 

• Předložení členských průkazů MH s fotografií - bude kontrolováno při prezenci spolu 

se závodníky  

 

• Přihlášení závodníků (jmenný seznam) zasílejte 

o na e-mail hasiciletkov@seznam.cz 

o do 22.8.2021 

o na místě budou družstva odevzdávat podepsanou přihlášku 

• Zaplacení startovného ve výši 50 Kč / závodník 

• Startovné je splatné na místě 

 

 

Výstroj a výzbroj 

• Dle směrnice hry Plamen 

• Soutěžící nastupují k provedení disciplíny s vlastním vybavením (sada na disciplínu 

běh na 60m s překážkami, rozdělovač, proudnice) 

• Soutěžící musí mít přilbu dle pravidel  

 

Strava 

• V prostorách konání soutěže bude možno zakoupit občerstvení 

                                                                                                                      

Protesty 

• Při podání protestu bude vybírána kauce ve výši 200 Kč 

• Při uznaném protestu se kauce vrací 

• Při neuznaném protestu propadá tato kauce ve prospěch pořadatele a bude na ni 

vyhotoven pokladní doklad                       

 

 

Při presenci prokáží účastníci soutěže splnění mimořádných opatření 

v souvislosti s onemocněním COVID–19 (test, očkování, prodělání nemoci) –

viz.bodI/16 mimořádného opatření MZ ze dne 1.7.2021 

 
 

V Letkově dne 21.července 2021 

 

 

Za SDH  Letkov se na Vás těší 

 

 

Věra Drnková     Radek Voříšek 

           starostka SDH Letkov         velitel SDH Letkov   

 

Po ukončení soutěže pokračuje na louce program Konec prázdnin s hasiči, aneb přijela 

pouť. Atrakce jsou pro děti zdarma ☺ 



 
 

 

                                                                                                                      

PŘIHLÁŠKA 

LETKOVSKÉ ŠEDESÁTKY 28. 8. 2021 
 

KOLEKTIV MH: 

Jméno, příjmení 
Datum 

narození 
Kategorie 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    
 

VEDOUCÍ DRUŽSTVA 

Jméno, příjmení 

Telefon Email Datum narození 

Adresa Razítko, podpis SDH 

Vedoucí družstva stvrzuje svým podpisem, že zdravotní stav členů družstva je odpovídající k absolvování akce, na kterou se prostřednictvím 

této přihlášky přihlašují a rovněž, že zákonní zástupci členů družstva souhlasili s využití obrazových materiálů oficiálně pořízených 

pověřenými členy štábu k dalším provozním účelům SH ČMS (plakáty, propagační předměty, tiskoviny apod.). Dále stvrzuje, že veškeré 

technické a věcné prostředky PO použité v soutěži odpovídají Směrnici pro činnost dorostu SH ČMS, jsou řádně přezkoušené, schválené a 

nejsou nijak upravené. 



 
 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ VEDOUCÍHO 

soutěžního kolektivu SH ČMS 

Já, níže podepsaný/á vedoucí družstva  

SDH OSH 

Jméno, příjmení 

Datum narození Telefon 

prohlašuji, že všichni zde uvedení splňují podmínky účasti na soutěži mladých hasičů 

Letkovské šedesátky 28.8.2021, ve vztahu k zamezení šíření nákazy Covid 19. 

Příjmení, jméno 
Datum 

narození 
Kontakt* 

Soutěžící, trenér, 

řidič** 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
  *v případě účastníka do 18 let vyplňte kontakt na zákonného zástupce  

**uveďte funkci v kolektivu 

V dne podpis 

 


