STIMAX CUP 2015
aneb šedesátkování a stovkování
Ústeckého kraje
Seriál je určen pro závodníky – jednotlivce,
členy Sborů dobrovolných hasičů, kategorie
mladší a starší žáci, dorost.
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 + příslušná OSH ČMS
www.kshusti.estranky.cz
 Stimax International, s.r.o.
Hasičské obchodní centrum
http://e-hasici.cz/vse-pro-hasice/
místa a termíny konání:
 1. kolo - okres Teplice – místo: Lhenice - neděle 3. května 2015
 2. kolo - okres Louny – místo: Žatec – sobota 6. června 2015
 3. kolo – okres Ústí nad Labem – místo: Ústí nad Labem – neděle 21. června
2015
 4. kolo - okres Chomutov – místo: Chomutov - neděle 6. září 2015
 5. kolo (finálové) - okres Teplice – místo: Krupka – sobota 26. září 2015
Přesný časový plán závodů všech kategorií je dán propozicemi, vydanými pořadatelem
příslušného závodu, které budou nejpozději 20 dnů před konáním závodu vždy
uveřejněny na www.kshusti.estranky.cz.
kapacita každého kola: maximálně 250 závodníků
soutěžní kategorie pro rok 2015:
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 2015 nesmí soutěžící dovršit v mladší kategorii 12 let
a v kategorii starší 16 let.
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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

kategorie
1 + 2 (mladší)
3 + 4 (starší)
5 a 7 (dorost)
6a8

věk
6 až 11 let
11 až 15 let
13 až 16 let
17 až 20 let

2009
2004
2002
1998

2008
2003
2001
1997

rok narození
2007 2006
2002 2001
2000 1999
1996 1995

2005
2000

2004

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 2015.
Ročník narození je důležitou součástí přihlášky k závodu.
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 1,70 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
Termíny přihlášení závodníka do soutěže bude definováno v samostatných propozicích
příslušného závodu.
Veškeré přihlášky se budou odesílat na email: doubravova.mar@volny.cz.
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Obecně: tři týdny před soutěží budou uveřejněna pravidla pro dané kolo a otevřené
přihlašování pro Ústecký kraj. Pokud nebude naplněn počet 250 závodníků, tak
čtrnáct dní před soutěží bude otevřeno přihlašování pro celou Českou republiku.
Týden předem bude uzavřeno přihlašování. Na pozdě došlé přihlášky nebude brán
zřetel.
Pokud se přihlášený závodník k prezenci v daném čase nedostaví, bude ze startovní
listiny závodu vyřazen.

Bez platného přihlášení nebudou závodníci na start připuštěni.
hodnocení:
Každá soutěž (každé kolo) bude hodnocena samostatně ve všech kategoriích.
Budou vyhlášeni a ocenění vždy první tři závodníci v dané kategorii.
Celkové vyhodnocení bude provedeno v rámci vyhlášení výsledků finálového závodu
v Krupce.
Absolutní vítěz v dané kategorii bude dán součtem tří časů z libovolných kol.
organizační informace:
obecné


poběží se následovně: kategorie 1 (mladší dívky) - všichni 1. pokusy a poté
všichni 2. pokusy, pak budou pokračovat ostatní kategorie stejným způsobem



při prezenci předloží závodník členský průkaz SH ČMS s nalepenou fotografií



měření: elektronickou časomírou

 povrch drah a počet drah: dle místních podmínek
 počet pokusů: každý závodník má 2 pokusy
Do hodnocení se započítává lepší z obou dosažených časů. V případě rovnosti časů se
pro určení na prvních třech místech přihlíží nejprve k horšímu z dosažených časů a je-li
i ten shodný, uskuteční se třetí pokus.

 maximální počet všech závodníků: 250
Aktuální

počty

přihlášených

budou

každý

den

aktualizovány

http://www.kshusti.estranky.cz/
 každé SDH si přiveze minimálně 2 sady hadic
 kontrola nářadí bude probíhat namátkově během celé soutěže
 startovní čísla: budou závodníkům předána při prezenci
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na

 materiál k provedení disciplín (hadice, proudnice, rozdělovač, přilba, opasek):
každý závodník si přiveze vlastní
 hlavní rozhodčí: Martina Crháková
 rozhodčí disciplín: Ondřej Dašek, Ivan Kubíček
 zdravotní služba je zajištěna
Další informace budou vždy v přihlášce k danému kolu.

Na Vaši účast se těší všichni pořadatelé.

Partneři akce jsou:
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