
   

 

 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

a 

MSH Hlavního města Prahy  

si Vás dovolují pozvat na 

1. závod Českého poháru v běhu na 100m s překážkami 

 

 
 Pořadatel:     SH ČMS – MSH Hlavního města Prahy 

Místo konání soutěže:  Sportovní areál SC Praha – Radotín,                                                                     
                                                     Ke Zdeři 1111/21, Praha – Radotín, PSČ 153 00 

                                          (GPS: 49°58’45.5“ N, 14°21’18,9“ E)  

Datum konání:   neděle 28. 4. 2019 

 
Časový harmonogram:  

 prezence start 

muži, starší dorostenci 07.30 – 08.30 09.00 

mladší a střední 
dorostenci 

09.00 – 10.00 11.00 

mladší a střední 
dorostenky 

10:30 – 11.30 12.30 

ženy, starší dorostenky 10:30 – 11.30 14.00 

 



Uvedené časy jsou orientační a mohou být změněny v závislosti na počtu přihlášených 
závodníků v jednotlivých kategoriích 
 
Soutěžní kategorie: mladší dorostenky / dorostenci ročník narození 2005 a 2006 
   střední dorostenky / dorostenci ročník narození 2003 a 2004 

starší dorostenky / dorostenci ročník narození 2001 a 2002 
   ženy / muži    ročník narození 2000 a starší 
 
Přihlášky:  výhradně elektronicky do 25.4.2019 na www.stovky.cz  
 
Startovné:  50 Kč za soutěžícího 
 
Stravování:  možnost zakoupení v místě soutěže 
 
Pravidla:  

• soutěž proběhne dle platných pravidel požárního sportu a technické přílohy pravidel 
PS platné k datu soutěže (http://www.hzscr.cz/clanek/predpisy-a-pravidla-
724022.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d)  

• měření a vážení materiálu bude prováděno namátkově 

• každý soutěžící má dva pokusy 

• dráhy na druhé pokusy se nebudou měnit 

• v případě velkého počtu startujících, nepřízně počasí či při jiných předem 
neočekávaných okolnostech, lze pro zajištění bezpečnosti závodníků a pro zajištění 
časového harmonogramu závodu přistoupit k systému s jedním pokusem nebo k 
systému s postupem x nejlepších závodníků v prvním kole do kola druhého. 
Startovní listina pro druhé kolo závodu může být v obráceném pořadí dle výsledků 
kola prvního. Při prezenci bude upřesněno. 

• povrch dráhy tartan 

• měření elektronickou časomírou MSH Praha 
 
Parkování vozidel: v areálu a na přilehlé komunikaci  
 
Další informace: Martina Hartmanová, MartinaSmrzova@seznam.cz, 774 723 158 
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