
   

 

 

 
 

 

KSH ČMS Ústeckého kraje + OSH MOST 

pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka 

 

pořádají soutěž v běhu na 60 m  

a 100 m přes překážky 

 

STIMAX CUP 2020 - 2. kolo 
 

KDY: NEDĚLE 30. srpna 2020  

KDE: atletický stadion MEZIBOŘÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěž se uskuteční dle pravidel STIMAX CUP pro rok 2020 a doplnění uvedených 
v těchto směrnicích. 
 



   

KATEGORIE:  

běh na 60 m s překážkami 

1) mladší žáci A – dívky – od 6 do 8 let      4) mladší žáci B – chlapci - od 9 do 11 let 

2) mladší žáci B – dívky – od 9 do 11 let      5) starší žáci – dívky – od 11 do 15 let 

3) mladší žáci A – chlapci – od 6 do 8 let      6) starší žáci – chlapci – od 11 do 15 let 
 

Znamená to, že v roce 2020 nesmí soutěžící dovršit v nejmladší kategorii 9 let,             

v mladší kategorii 12 let a v kategorii starší 16 let. 

běh na 100 m s překážkami 

7) dorost dívky – 13 – 16 let          9) dorost chlapci – 13 – 16 let 

8) dorost dívky + ženy – 17 – 100 let       10) dorost chlapci + muži – 17 – 100 let 

kategorie věk  rok narození 

1 + 3 (mladší A) 6 až 8 let 
 

2014 2013 2012   

2 + 4 (mladší B) 9 až 11 let  2011 2010 2009   

5 a 6 (starší žáci) 11 až 15 let 
 

2009 2008 2007 2006 2005 

7 a 9 (dorost) 13 až 16 let 
 

2007 2006 2005 2004 
 

8 a 10 17 až 100 let 
 

  od ročníku 2003 

 

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 seriál (všechny 3 kola) STIMAX CUP 2020. 
 

Datum narození je důležitou součástí přihlášky k závodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaký je plán: 

Prezence kategorie mladší + starší od 8:20 do 8:50 hod. 



   

Nástup kategorie mladší + starší 9:00 hod. 

Zahájení kategorie mladší: 9:20 hod. 

Poběží se následovně:  

1) mladší dívky A 1. pokusy     7) mladší chlapci A 2. pokusy 

2) mladší dívky B 1. pokusy     8) mladší chlapci B 2. pokusy  

3) mladší dívky A 2. pokusy     9) starší dívky 1. pokusy   

4) mladší dívky B 2. pokusy   10) starší dívky 2. pokusy   

5) mladší chlapci A 1. pokusy   11) starší chlapci 1. pokusy 

6) mladší chlapci B 1. pokusy   12) starší chlapci 2. pokusy 

 

Po odběhnutí mladší a starší kategorie dojde k vyhodnocení obou kategorií. 

 

Dle počtu přihlášených bude případně upřesněn harmonogram a nájezd kategorie 

dorostu. 

PREZENCE DOROSTU, MUŽŮ, ŽEN OD 13:30 do 13:50 hod. 

Předpokládaný začátek pro kategorii dorostu, mužů a žen … 14:00 hod.  

 

Další informace: 

 při prezenci předloží závodník členský průkaz SH ČMS s nalepenou fotografií 

 povrch tratě: tartan 

 měření: elektronickou časomírou – OSH Ústí nad Labem 

 startovné … 30 Kč za jednoho závodníka 

 počet drah: 3 dráhy 

 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: 300 

 každé SDH si přiveze minimálně 2 sady hadic 

 kontrola nářadí bude probíhat namátkově během celé soutěže 

 startovní čísla: budou závodníkům předána při prezenci. Vedoucí závodníků 

ručí za vrácení startovních čísel v neponičeném stavu. 

 materiál k provedení disciplín (hadice, proudnice, rozdělovač, přilba, opasek): 

každý závodník si přiveze vlastní  

 doba na přípravu …. 1. minuta od doběhnutí posledního závodníka 

v rozběhu cílem 



   

 hlavní rozhodčí: Ondřej Dašek 

 rozhodčí disciplín: Milan Novák + SIMONA KRÁTKÁ 

 zdravotní služba je zajištěna 

 stánek s občerstvením BUDE ZAJIŠTĚN 

 PARKOVÁNÍ: 

o vozidel pro rozhodčí bude zajištěno přímo na stadionu 

o ostatní vozidla bude možné zaparkovat na parkovišti u sjezdovky - cca  

100 m od sportoviště, po naplnění tohoto parkoviště bude možné parkovat 

v areálu Technických služeb - cca 500 m pod sportovištěm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o ve výjimečných případech bude možné zaparkovat na příjezdové 

komunikaci od sportoviště směrem z kopce. 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Závodníci jsou povinni se přihlásit a to nejpozději do pondělí 24. srpna 2020 

na https://forms.gle/426qS68bmuZ7Y8PYA 

 

 Každý závodník svým přihlášením dává souhlas k uveřejnění jména a příjmení 

ve startovní a výsledkové listině, uveřejnění jeho fotek v článcích k danému kolu 

a na stránkách KSH ČMS. 

 

Bez platného přihlášení nebudou závodníci na start připuštěni. 

 



   

Na Vaši účast se těší všichni pořadatelé. 

 

 

Partneři akce jsou: 

 


