KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY
KRAJSKÉ SOUTĚŽE MLADÝCH HASIČŮ NA 60 m
S PŘEKÁŽKAMI

Pořadatel:
SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Jihočeského kraje
ve spolupráci s jednotlivými pořadateli kvalifikačních závodů

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Borovany
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Ledenice
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Paseky

Podmínky:
Kvalifikační podmínky jsou určeny pro mladé hasiče registrované v Jihočeském kraji nebo mají
vyřízený platný přestup.
Pravidla:
Pravidla závodů 60 m s překážkami dle Směrnice hry Plamen vydané v roce 2016 a dle
organizačního zabezpečení jednotlivých závodů.
V každém závodě postupují na MČR 3 nejlépe umístění závodníci. Závodníci umístění na 4. a 5.
místě jsou zapsáni jako náhradníci. V případě, že se v Ledenicích nebo v Pasekách umístí na
postupových místech již kvalifikovaný závodník, postup na MČR je umožněn dalšímu
závodníkovi v pořadí. Stejně se postupuje i v případě, že je na postupovém místě závodník z jiného
kraje nebo u závodníka, který nebude mít zájem o kvalifikace na MČR.
Přihlášení závodníků probíhá podle propozic jednotlivých pořadatelů. Propozice závodů budou
vyvěšeny nejpozději 14 dní před konáním závodu na stránkách pořadatelů závodů.
www.sdhborovany.cz
https://www.hasiciledenice.cz/
www.stovky.cz
Kvalifikační závody:
8.5.2022
Memoriál Václava Hanzala - Borovany – okres České Budějovice – povrch tartan
29.5.2022
Ledenice – okres České Budějovice – povrch tartan
13.8.2022
Pasecká šedesátka – okres Písek – povrch tráva
Kategorie:
mladší žákyně
mladší žáci
starší žákyně
starší žáci

ročníky 2011-2015
ročníky 2011-2015
ročníky 2007 - 2010
ročníky 2007 - 2010

Pro jednotlivé pořadatele:
Pořadatelé jednotlivých závodů zajistí zaslání naskenovaných výsledků závodů a přihlášek
závodníků na email: libatremmelova@gmail.com.
U závodníků, kteří projeví zájem a umístili se kvalifikaci na MČR doplní na přihlášce telefon a
email na vedoucího.

První tři v každé kategorii z každé výše uvedené soutěže postupují na MČR v Benešově, které
se koná 25.9.2022
KORM zašle kvalifikovaným závodníkům přihlášky na MČR na uvedené emailové kontakty.
Přihlášky budou odeslány kompletně za celý Jihočeský kraj do 15.9.2022 viz. odkaz na Zprávu
z UORM: https://mladez.dh.cz/index.php/zakladni-informace/uorm/jednani-rady/1001-zaznam-zjednani-ukrr-ze-dne-17-2-2022.
Mgr. Jiří Žižka
starosta Krajského sdružení hasičů Jihočeského kraje

