
O pohár SDH Kamenec 
XIX. ročník závodu družstev mladých hasičů 



Kamenecká šedesátka 
XIII. ročník závodu mladých hasičů – jednotlivců 

pro závodníky z Pardubického kraje 4. závod kvalifikace na MČR v běhu na 60 m 


sobota 10. 9. 2022
 

Důležité aktuální informace ke dni 8. 9. 2022: 
- počet přihlášených družstev je k dni 8. 9. 2022 25 starších a 17 mladších družstev 
- počet přihlášených závodníků do závodu na 60 m byl k datu 7. 9. 2022 uzavřen na celkovém 
počtu 265 závodníků - mladší chlapci 47, mladší dívky 50, starší dívky 103, starší chlapci 65. 
 

 Vzhledem k těmto počtům přihlášených musíme přistoupit k úpravě soutěžního programu 
tak, aby se závody daly časově vůbec zvládnout.  
- soutěž družstev proběhne pouze v disciplíně požární útok, při které bude mít každé 
družstvo možnost dvou pokusů 
- disciplína štafeta 4 x 60 m nebude 
 

Upravený časový plán: 
 - do 8.30 prezence do soutěže družstev 
 - do 8.30 prezence do závodu Kamenecká šedesátka mladší dívky a mladší chlapci 
 - 8.40 nástup družstev 
 - 9.00 start disciplíny požární útok kategorie starší 
 - 9.15 start Kamenecká šedesátka - mladší dívky 
 - 11.00 předpokládaný start Kamenecká šedesátka - mladší chlapci 
 - do 11.30 prezence do závodu Kamenecká šedesátka starší dívky a starší chlapci 
 - 12.30 předpokládaný start disciplíny požární útok kategorie mladší 
 - 12.30 předpokládaný start Kamenecká šedesátka - starší dívky 
 - 16.00 předpokládaný start Kamenecká šedesátka - starší chlapci 

- vyhlášení výsledků soutěže družstev a Kamenecké šedesátky bude provedeno operativně 
v průběhu soutěže dle aktuální situace 
- časový plán vychází z aktuálních počtů přihlášených, skutečnost bude reagovat dle 
aktuální situace 

  

 Omlouváme se za komplikace, velmi si vážíme velké účasti a zájmu o naše závody. 
Uděláme vše, aby průběh soutěže byl maximálně optimální. 
  Děkujeme 

Kontakt: Petr Šváb, tel. číslo: 603 874 922, e-mail: psvab@seznam.cz 

www.obec-kamenec.cz 
www.stovky.cz 


