
 

 

 

 

 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

a 

Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves 

si Vás dovolují pozvat na

zařazenou do seriálu závodů 

 

 

 
 
 



Místo konání: Hasičské cvičiště Nová Ves, ulice Valašská, Ostrava – Nová Ves  
GPS: 49.8210867N, 18.2244778E 

 
 

 Do hodnocení MČR v běhu na 100m s překážkami mohou být zařazeni jen muži, ženy – od 
15-ti let dosaženém v kalendářním roce 2022, dle platných pravidel požárního sportu. 

 
 Do hodnocení jednotlivých kategorií ČP v běhu na 100m s překážkami jsou zařazeni 

soutěžící dle pravidel ČP pro rok 2022.  
 
Soutěžní kategorie ČP: mladší dorostenky / dorostenci ročník narození 2008 a 2009 
    střední dorostenky / dorostenci ročník narození 2006 a 2007 

starší dorostenky / ženy  ročník narození 2005 a starší 
    starší dorostenci / muži  ročník narození 2005 a starší 
 

 Pořadí závodu ČP v běhu na 100m s překážkami bude vyhodnoceno po dvou základních 
kolech závodu v každé věkové kategorii. 

 Mistrem ČR se stane vítěz finálového závodu. Do semifinálových závodů postupuje 6 
nejlepších závodníků v kategoriích muži a ženy (od 15. let).  

 Každý závodník má 2 pokusy v příslušné kategorii ČP. Výjimku tvoří účastníci kategorie 
středních dorostenců, kteří dosáhnou v roce 2022 věkové hranice 15-ti let a mají zájem 
zúčastnit se závodu ČP i MČR. Další dva pokusy započítané do hodnocení MČR by 
absolvovali na překážkách odpovídajících pravidlům požárního sportu po skončení 
kategorie mužů. 

 Nasazení do semifinálových běhů MČR dle dosažených časů: 6 – 2 – 3 a 5 – 1 – 4 
 Nasazení do finálového běhu MČR dle dosažených časů:    3 – 1 - 2 

 
 
Časový harmonogram: 
  

 prezence trénink start 

mladší a střední dorostenky 08.00 – 08.30 08.40 – 08.55 09.00 

starší dorostenky, ženy 09.00 – 09.30 11.00 – 11.15 11.20 

semifinále a finále ženy   12:40 

mladší a střední dorostenci 11.00 – 11.30 13.00 – 13.15 13.20 

starší dorostenci, muži 12.00 – 12.30 14.45 – 15.00 15.05 

semifinále a finále muži   17:00 

 
Uvedené časy jsou orientační a mohou být změněny v závislosti na počtu přihlášených závodníků 
v jednotlivých kategoriích).  
 
 
Přihlášky:   výhradně elektronicky do 29.srpna 2022 na www.stovky.cz  
 
Startovné:   50,- Kč za soutěžícího 
 
Protesty:   při podání písemného protestu bude složena kauce v hotovosti ve     
      výši 500,- Kč  
Stravování:   možnost zakoupení v místě soutěže přes výdejní okénko 

http://www.stovky.cz/


Zdravotnická služba:   v místě soutěže zajistí ČČK Ostrava. Za zdravotní stav soutěžících 
odpovídá přihlašovatel 

 
Vyhodnocení: 

 Závod ČESKÉHO POHÁRU 2022 v běhu na 100m s překážkami - OSTRAVSKÁ STOVKA 
 Celkové hodnocení ČESKÉHO POHÁRU 2022 v běhu na 100m s překážkami  
 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY v běhu na 100m s překážkami 
 Speciální Bonus 500,- Kč za nejlepší čas, který překoná rekord trati 

kategorie  muži – Daniel Klvaňa 15,01 s. (ČP 2021) 
kategorie ženy – Karolína Vyvialová 16,32 s. (MČR 2021) 

 
Ostatní:  

 Hodnocení disciplíny proběhne dle platných pravidel požárního sportu a technické přílohy 
pravidel PS (http://www.hzscr.cz/clanek/predpisy-a-pravidla-
724022.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d) a vyhodnocení dle pravidel Českého poháru 
(http://www.stovky.cz). 

 Start – v každém pokusu je možný pouze jeden start. V případě chybného stratu je soutěžící 
vyloučen.  

 Měření a vážení materiálu bude prováděno namátkově. 
 Dráhy na druhé pokusy se nebudou měnit. 
 Povrch dráhy tartan – 3 dráhy. 
 Měření elektronickou časomírou.  
 Parkování vozidel: v blízkosti sportovního areálu na ulici U Boříka – dle pokynů pořadatele. 

 
Další informace: Ing. Tomáš Lefner, tomas.lefner@centrum.cz, mobil: 602 562 532 
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