STIMAX CUP
aneb
šedesátkování a stovkování Ústeckého kraje
Seriál je určen pro závodníky – jednotlivce, členy Sborů dobrovolných hasičů,
kategorie mladší a starší žáci, dorost, kteří mají trvalé bydliště na území Ústeckého
kraje.
Soutěžní disciplína je běh na 60 m s překážkami pro kategorii mladší a starší žáci dle
Směrnic celostátní hry Plamen v aktuálním znění.
Pro kategorii dorost, muži a ženy do 20 let jde o běh na 100 m s překážkami.
pořadatelé akce:
 KSH ČMS Ústecký kraj - www.kshusti.estranky.cz
 Stimax International, s.r.o. - Hasičské obchodní centrum
http://e-hasici.cz/vse-pro-hasice/
místa a termíny konání:
 okres Teplice – Lhenice – hřiště – neděle 4. května 2014
 okres Chomutov – Chomutov – stadion - neděle 8. června 2014
 okres Louny – Telce – hřiště - neděle 14. září 2014
 finálové kolo: Ústí nad Labem – stadion – sobota 27. září 2014
Přesný časový plán závodů všech kategorií je dán propozicemi, vydanými pořadatelem
příslušného závodu, které budou nejpozději 14 dnů před konáním závodu vždy
uveřejněny na www.kshusti.estranky.cz.
soutěžní kategorie pro rok 2014:
běh na 60 m s překážkami
1) mladší žáci – dívky – od 6 do 11 let
2) mladší žáci – chlapci – od 6 do 11 let
3) starší žáci – dívky – od 11 do 15 let
4) starší žáci – chlapci – od 11 do 15 let
Znamená to, že v roce 2014 nesmí soutěžící dovršit v mladší kategorii 12 let a
v kategorii starší 16 let.
běh na 100 m s překážkami
5) dorost dívky – 13 – 16 let
6) dorost dívky + ženy – 17 – 20 let
7) dorost chlapci – 13 – 16 let
8) dorost chlapci + muži – 17 – 20 let

Každý závodník může startovat v jednotlivém závodě pouze v jedné
soutěžní kategorii dle svého ročníku narození – jeho zařazení do určité soutěžní
kategorie platí pro celý ročník 2014.
Ročník narození je důležitou součástí přihlášky k závodu.
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Správnost uváděných údajů je kontrolováno s centrální evidencí členů SH ČMS.
překážky
ŠEDESÁTKOVÁNÍ


kladina – délka 4 m, šířka 0,18 m, výška 0,80 m od země k povrchu kladiny



mladší + starší dívky - příčné břevno s výplní – výška 0,80 m, šířka 1,8 – 2 m,
tloušťka min. 40 mm



starší chlapci - bariéra - výška 1,50 m, šířka 2 m, tloušťka min. 40 mm

STOVKOVÁNÍ - dorost
dívky + ženy – 13 – 20 let


příčné břevno s výplní – výška 0,80 m, šířka 1,8 – 2 m, tloušťka min. 40 mm



kladina – délka 8 m, šířka 0,18 m, výška 0,80 m od země k povrchu kladiny

chlapci – 13 – 16 let


bariéra - výška 1,75 m, šířka 2 m, tloušťka min. 40 mm



kladina - délka 8 m, šířka 0,18 m, výška 0,80 m od země k povrchu kladiny

chlapci + muži – 17 – 20 let


bariéra - výška 2 m, šířka 2 m, tloušťka min. 40 mm



kladina – délka 8 m, šířka 0,18 m, výška 1,2 m od země k povrchu kladiny

Všechny soutěže budou měřeny elektronickou časomírou.
přihlášení závodníků
Způsob a termín přihlášení závodníka do soutěže bude definováno v samostatných
propozicích příslušného závodu.
Pokud se přihlášený závodník k prezenci v daném čase nedostaví, bude ze startovní
listiny závodu vyřazen.
hodnocení:
Každá soutěž (každé kolo) bude hodnocena samostatně ve všech kategoriích.
Budou vyhlášeni a ocenění vždy první tři v dané kategorii.
Celkové vyhodnocení bude provedeno v rámci vyhlášení výsledků finálového závodu
v Ústí nad Labem.
Absolutní vítěz v dané kategorii bude dán součtem tří časů z libovolných kol.
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