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Večerní stovka 
XXVI. ročník 

5. závod seriálu Český pohár 2021 

� Časový plán:     sobota 7. 8. 2021 
A. Závod Český pohár 2021 - kategorie muži a starší dorostenc i 

�  10.30 h - ukon čení prezence a uzav ření startovní listiny kategorie muž ů a starších dorostenc ů 

�  10.15 – 10.50 h - možnost tréninku mužů a starších dorostenců, vydávání startovních čísel 

�  11.00 h - start I. kola kategorie muž ů a starších dorostenc ů, následn ě II. kolo  
 

B. Závod Český pohár 2021 – kategorie mladších a st ředních dorostenc ů 

�  12.00 h - ukon čení prezence a uzav ření startovní listiny kategorie mladších a st řed. dorostenc ů 

�     - možnost tréninku – dle ukončení závodu mužů, vydávání startovních čísel 

�  13.30 h - orienta ční start I. kola mladších a st ředních dorostenc ů, následn ě II. kolo  
  Pozn.: čas zahájení závodu je pouze orientační - záleží na počtu startujících mužů 
 

C. Závod Český pohár 2021 - kategorie mladší, st řední, starší dorostenky a ženy  

�  14.00 - 15.00 h - prezence kategorie mladších, st ředních, starších dorostenek a žen 

�  15.00 h  - uzav ření startovní listiny mladších, st ředních, starších dorostenek a žen 

     - možnost tréninku starších dorostenek a žen - trénink dle skončení závodu dorostenců 

�  15.30 - 17.00 h - orienta ční start I. kola kategorie starších dorostenek a že n 

- start II. kola kategorie starších dorostenek a žen  

- možnost tréninku mladších a st ředních dorostenek  - dle skončení předchozích 

     - start I. kola kategorie dorostenek - po řadí kategorií mladší a st řední 

     - start II. kola kategorie dorostenek - pořadí kategorií mladší a střední 
  Pozn.: čas začátku a ukončení závodu je pouze orientační - vše záleží na počtu startujících 
 

D. Večerní finálový program za um ělého osv ětlení  

�  20.30 – 22.00 h - play-off finále nejlepších závodn íků z každé kategorie z odpoledních částí závodu  

  - závodí se o ceny a konečné pořadí na předních místech Večerní stovky 2021, případné 

finanční prémie za umístění jsou vypláceny pouze v případě účasti v celé finálové části 

  - plánovaný program:  - postup 4 nejlepších z každé kategorie a start v pořadí mladší,  

     střední, starší dorostenky, ženy, ml., střed., star. dorostenci a muži  

     - v každé kategorii dva semifinálové rozběhy a následně velké finále 

     - malé finále se neběží, o pořadí na 3. a 4. místě rozhoduje čas  

     pokusu v semifinále, případně lepší výsledek ze základního kola 

  - pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a úpravu večerního programu závodu 
    

E. Vyhlášení výsledk ů 

�  výsledky jednotlivých kategorií budou vyhlašovány postupně dle dokončení a organizačních možností  

�  22.30 h  - vyhlášení výsledků večerního finálovém bloku 
 

� Propozice závodu:  

� soutěžní disciplínou je běh na 100 m s překážkami s provedením dle platných pravidel požárního sportu a 

technické přílohy pravidel PS a pravidel Českého poháru 2021, večerní program probíhá za umělého osvětlení 

� start – v každém pokusu je možný pouze jeden start,  v případě chybného startu je sout ěžící vylou čen 

� měření a vážení materiálu bude prováděno namátkově 

� závod probíhá ve dvou dráhách s polyuretanovým povrchem SPURTAN s certifikací IAAF dle DIN 18035 

� povoleno použití treter s hřeby délky max. 6 mm 

� překážky jsou pro všechny kategorie s tartanovým povrchem 

� měření časů je prováděno elektronickou časomírou se světelnou tabulí 



� čas přípravy na pokus se zkracuje na minimální dobu, maximálně 1 minuta 

� startovné činí 50,- Kč za jednoho závodníka 

� protesty dle Směrnice hasičských soutěží - složení kauce 500,- Kč, v případě neoprávněného protestu tato 

částka propadá pořadateli 

� za překonání rekordu dráhy prémie 1000,- Kč, kategorie muži čas 15,28 s, kategorie ženy čas 16,03 s 

� závodníci a trenéři z ČR jsou při sportovní činnosti při závodě pojištěni pouze za podmínky registrace jejich 

organizace v Rejstříku sportovních organizací a dále přímo jmenovité registrace konkrétních sportovců a 

trenérů v tomto rejstříku. 

� pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a úpravu v programu závodu, stanovení počtu postupujících 

do II. kola, úpravu počtu startujících ve večerním programu apod. vzhledem k počasí a počtu startujících 

závodníků tak, aby byla zajištěna bezpečnost závodníků, časový plán a maximální úroveň závodu. Případné 

zavedení pravidla o změně počtu postupujících do II. kola musí vyhlášeno před startem I. kola závodu. 
 

 Odpolední část závodu:  

� závodí se o body do Českého poháru 2021 dle pravidel Českého poháru 2021 , o postup do večerního 

 programu, ceny a trička Večerní stovky. 

� startovní listina I. kola je sestavována náhodným výběrem, ale tak, aby bylo zachováno pořadí závodníků 

 z jednoho družstva na přihlášce s určitými rozestupy 

� v I. kole se startuje vždy podle startovních čísel 

� startovní číslo mají závodníci stejné v obou kolech 

� ve II. kole závodníci startují v opačné dráze 

� pořadatel má právo na případné omezení počtu postupujících do II. kola v případě velké účasti závodníků  a 

dále případné použití pravidla startu ve II. kole v obráceném pořadí dle výsledků I. kola – v tomto případě 

v prvním rozběhu startují nejhorší z I. kola a není garantován start závodníka ve II. kole v opačné dráze 

� v případě zrušení části II. kola závodu např. z důvodu nepřízně počasí jsou výsledkem závodu výsledky 

 dokončeného I. kola 
 

 Večerní závodní program:  

� závodí nejlepší závodníci z každé kategorie z odpol ední části závodu, závodí o ceny a kone čné po řadí 

 na předních místech Ve černí stovky 2021  

� pořadatel si vyhrazuje právo na stanovení počtu startujících ve večerním programu vzhledem k počasí a počtu 

startujících závodníků tak, aby byla zajištěna bezpečnost závodníků, časový plán a maximální úroveň závodu 
 

� Přihlášky:  

� přihlášení nejpozději do 5. 8. 2021 !!!  (on-line přihlašování na www.stovky.cz). Přihláška závodníka 

 musí být potvrzena zaplacením startovného při  prezenci do doby před uzavřením st. listiny. 

� při nezaplacení je i přihlášený závodník z listiny vyřazen, startovné při neúčasti závodníka propadá pořadateli 
 

�  COVID-19: 

� účastníci závodu jsou povinni dodržovat v dob ě konání závodu platné Na řízení vlády ČR, opat ření 

 Ministerstva zdravotnictví ČR a ostatních orgán ů státní správy v souvislosti se zvládáním nákazy 

 COVID. Od všech ú častník ů bude vyžadována maximální zodpov ědnost a respektování všech 

 pot řebných opat ření.  

� při prezenci prokáží ú častníci sout ěže spln ění mimo řádných opat ření v souvislosti s onemocn ěním 

COVID –19 (test, o čkování, prod ělání nemoci) – aktuáln ě platné mimo řádné opat ření MZ – viz. p říloha  

� u závodník ů mladších 18 let je nutný podpis zákonného zástupce  

� v případě zhoršené epidemiologické situace si po řadatel vyhrazuje právo závod zrušit !!! 
 

�  Kontakt a možnost ubytování:  

� kontakt  - Petr Šváb, Kamenec u Poličky 129, 572 01, tel.číslo: 603 874 922, e-mail: psvab@seznam.cz 

� tradi ční stanové m ěstečko u areálu  – vlastní stany, v případě nepřízně počasí možnost přespání v budově 



 

 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ  
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 Praha 2. července 2021  

Č. j.: MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN  

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í 

 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 
258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění 
COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:  

S účinností ode dne 9. července 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 2. března 2021,  
č.j. MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 22. května 2021,  
č.j. MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 14. června 2021,  
č.j. MZDR 40555/2020-7/MIN/KAN, tak, že v čl. V bod 16 

 

Bod 16. stanovuje následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních 
prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno 
tímto mimořádným opatřením:  

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s 
negativním výsledkem, nebo  

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-
CoV-2 s negativním výsledkem, nebo  

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o 
provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování 
uplynulo:  

i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle 
souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo  

ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC 
nejméně 14 dní, 

d) se vypouští 



e) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace 
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního 
POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na 
přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo  

f) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu 
viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem 
zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo  

g) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným 
mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na 
stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo 
povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím 
zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od 
zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo  

h) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření 
Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu 
viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem 
zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá 
čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo 
potvrzením školy. 
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