
 

 

Choltická šedesátka 2013 
 

 
 

 

P R O P O Z I C E 
 

pohárová soutěž jednotlivců v běhu na 60 m s překážkami 

 

Pořadatel soutěže:  SDH Choltice     (okres Pardubice) 

Termín konání: 14. 9. 2013 

Místo konání:  sportovní areál v Cholticích 

    GPS souřadnice: Loc: 49°59'10.644"N, 15°36'47.364"E 

Technické údaje: dráhu tvoří šotolina-antuka 

Soutěž bude probíhat ve 2 drahách 

Měření elektronickou časomírou 

Kategorie:  starší dívky   

starší chlapci 

mladší dívky  

mladší chlapci  

přípravka 

Startovné:   20,- Kč za každého startujícího 

 

Přihlášky:   do 12. 9. 2013  (později telefonem) 

na e-mail:  dusa13@seznam.cz 

nebo na adresu:  Jakub Dušek  

Lipoltická 303, Choltice 533 61 

kontaktní telefon: 737 683 305 

 

Prezence:  do 9:15h – (začátek soutěže) 

Stravovaní: v areálu bude otevřena hospoda 

Ubytování: ve stanech v dosahu hriště 

v budově ZŠ – (10,-kč osoba/noc) 

Časový harmonogram: 14. 9. do 9:15 prezentace 

9:30 slavnostní zahájení 

10:00 start prvních pokusů 

 

mailto:dusa13@seznam.cz


Provedení a hodnocení dle směrnic hry Plamen se všemi vydanými dodatky 
pro všechny kategorie 

 

Výjimka: kategorie přípravka bude mít hadice v kotouči umístěny na úrovni rozdělovače 

(spojky uloženy libovolně) a bariéru 0,8m  

 

Výzbroj a výstroj vlastní, dle směrnic 

Organizační pokyny:  

1. Startovní listinu sestaví pořadatel dle došlých přihlášek 

2. Účastníci závodu jsou povinni se zdržovat v prostoru, který jim určí pořadatel a musí se chovat tak, 

aby nenarušili průběh soutěže a nepoškodili zařízení a vybavení areálu 

3. Všichni účastníci si zajistí uzamčení vozidel, protože budou parkována na nehlídaném parkovišti 

vedle areálu 

4. Pojištění účastníků je zajištěno pojistnou smlouvou.  

5. Pořadatel si vyhrazuje právo na zkrácení 2. kol za nepříznivého počasí. 

6. V případě prokázání podvodu bude ze soutěže vyloučen celý kolektiv.  

 

        

 

 
 



Choltická šedesátka a stovka 
 

 

SDH:……………………………..                Okres:……………………………  
 

Soutěžící:  vyplňte čitelně hůlkovým písmem 

*Jméno, přímení: *Datum narození: *Kategorie Osobní rekord 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
*nezbytné údaje o soutěžícím 

Prohlášení vedoucího družstva: Potvrzuji, že výše uvedeni soutěžící mají uhrazeny členské příspěvky za rok 2013 

 

Příjmení, jméno vedoucího družstva:  ……………….……… 

Kontaktní telefon: ………………………… 

 

 

 

Ubytování:       
NE    V budově ZŠ     Ve stanech 

 

poč.:_____     poč.: _____ 

 

 


