
SDH Úněšov ve spolupráci s OS Hasiči Plzeň Košutka 
 

pořádá 1. závod Českého poháru Velkopopovického Kozla 2012 
 
 
 
 
 
 

  v běhu na 100 m s překážkami  

sobota 26. května 2012 
Areál HZS Plzeň Košutka 

Propozice: Plzeňská stovka – VI. ročník 

soutěžní program:  

815 – 845  trénink ženy  
do 800  prezentace závodníků (ženy)    
900 – 1200          rozběhy žen (oba pokusy) 
do 1100              prezentace závodníků (muži) 
1200 – 1215 úprava dráhy pro běh mužů     
1215 – 1245            trénink muži 
1300                   rozběhy muži (oba pokusy) 
do 1600    finále muži 8 nejlepších (následně ženy)  
 
100m jednotlivců  

 Závod bude probíhat ve dvou drahách na umělém povrchu (tartan) 
 Kategorie – muži, ženy, dorostenci, dorostenky, senioři, seniorky 
 Soutěž se řídí dle pravidel požárního sportu (s výjimkou startu ve druhém 

kole, při velkém počtu startujících bude počet postupujících do druhého kola 
omezen, pravidlo o postupu do druhého kola bude vyhlášeno před startem 
prvního kola závodu dané kategorie) 

 Po ukončení druhých pokusů závodníků bude ihned následovat finále 
nejlepších 8 závodníků. Bodové hodnocení do Českého poháru je provedeno 
dle pravidel Českého poháru. 

 Startovné činí 50,-Kč za jednotlivce (placeno při prezentaci)  
 Měření bude prováděno elektronickou časomírou, Pořadatel si vyhrazuje 

právo na případnou změnu programu  
 Začíná kategorie ženy, po přestavění překážek bude umožněn trénink mužům 
 Podání protestu se provádí podle pravidel požárního sportu s podmínkou 

složení finanční částky ve výši 500,-Kč. (v případě neoprávněného protestu 
propadá tato částka ve prospěch pořadatele) 

 povoleno používání treter s hřeby max. 6 mm. 
 Pozor v areálu HZS nesmí parkovat žádné vozidla závodníků. 

Parkoviště pro závodníky je umístěno před Hypermarketem Globus  
 
 



 
 
 
Ubytování  
Nabízíme možnost ubytování v nedalekém kempu u Boleveckého rybníka: 
www.sbox.cz/atc-ostende (cena cca 200,-/lůžko), atc-ostende@sbox.cz, GSM: 605 706 868, 
nebo areálu Boleveckých hasičů kde je možno postavit stany zdarma. 
 
Stravování  
Ve sportovním areálu bude možnost občerstvení  
 
WC  
V areálu k dispozici  
 
Zdravotní služba  
Je zajištěna pořadatelem  
 
Přihlášky  
Novinka: Přihlášky je nutno zaslat přes on-line přihlášky na stránkách www.stovky.cz

Nejpozději do 22.5 2012 
  
Kontaktní osoby  
Václav Rác      Josef Sak 
Tachovská 69, 323 16  Plzeň    Komenského 75, 323 16  Plzeň 
Mobil: 776 569 629      Mobil: 604 575 141 
Email: vrac@gtw.cz                            Email: sakjosef@atlas.cz
 

 
Zároveň Vás srdečně zveme na: 

 
 

XIII. ročník v běhu na 100m s překážkami a ve výstupu do čtvrtého podlaží cvičné věže 

 

který se koná 25.5.2012 od 900  v Areálu HZS Plzeň Košutka   

 
IV.ročník soutěže požárních útoků (kategorie děti) 

 
 
 

který se koná 26.5. 2012 od 1000  na travnatý ploše u Globusu 
 
 

IX.ročník v běhu na 100m s překážkami (kategorie dorost)  

 

který se koná 27.5.2012 od 900  v Areálu HZS Plzeň Košutka   
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