
 Pozvánka  
Dátum konania:  22. 5. 2016 

 

Miesto konania: areál správy športových zariadení mesta Martin na ul. Východná 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usporiadateľ:            Slovenský zväz hasičského športu 

 v spolupráci s ZB a KR HaZZ v Žiline,  správou športových zariadení mesta Martin  

a 

Súkromná základná škola Tomáša Zanovita  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Súťaží sa v disciplíne hasičského športu mladých hasičov beh na 60 m podľa pravidiel 
Slovenskej ligy v 60-tkách v areály správy športových zariadení mesta Martin. 

Vekové kategórie:               - Prípravka 
- Staršie dievčatá 

 - Starší chlapci 
 - Mladšie dievčatá 
 -  Mladší chlapci                                                                                      

Prihlásenie:  do 20.5. 2016  na mail: koukalm@gmail.com 
 
na WEB: firesport.eu vo fóre v rezerváciách 
http://forum.firesport.eu/viewtopic.php?f=8&t=34810&p=317828#p317828 
  

Kontakt:         Michal Koukal   0903 930 335 

Program:       od 11.00 hod do 17.30 hod 

    Program 22.5.2016: 

od 11:00 hod výklad pre metodiku a celoročnú prípravu tréningového procesu, príprava náradia a 

konzultácie pre vedúcich kolektívov mladých hasičov   

od 12.30 hod prezentácia  

13:00-14:00 hod tréningy  

14:15-15:30 hod otvorenie a  1.kolo  

15:30-15:45 hod prestávka 

15:45-17:00 hod 2.kolo  

17:00 hod vyhodnotenie  

17:30 hod cca ukončenie  

Doprava na súťaž na vlastné náklady. 

 

Počasie:       13km/h   Oblačnosť: 30%    Vlhkosť vzduchu: 41%     UV index: 7 

       
 

                 6  18 

 

 Pitný režim 
Počas súťaže zabezpečený pravidelný pitný režim. 

                    Podujatie sa uskutoční za každého počasia!!! 

Pre súťažiacich budú zabezpečené stany a altánky 

mailto:koukalm@gmail.com
http://forum.firesport.eu/viewtopic.php?f=8&t=34810&p=317828#p317828


3. ročník ligy mladých hasičov v behu na 60 m s prekážkami 
 

Termín a miesto 
22.5.2016 - nedeľa 

areál správy športových zariadení mesta Martin pri Základnej škole, ul. Východná 18, Martin - Sever 

Časový rozvrh 

13:00 - 14:00 h tréning a prezentácia súťažiacich 

14:15 h otvorenie súťaže a plnenie disciplíny: Beh na 60m s prekážkami, 
17:00 h  predpokladané vyhodnotenie súťaže v behu na šesťdesiat m s prekážkami 

Časomiera elektronická 

Popis trate Celá dráha je tartanová. Šírka jednej dráhy je 2,4 m. Súťažiť sa bude súčasne v dvoch dráhach. 

Pravidlá súťaže 

Súťaží sa podľa pravidiel Slovenskej ligy v šesťdesiatke pre r. 2016. Súťaží sa v dvoch pokusoch. O umiestnení rozhodne najrýchlejší čas +  
výhodové body za vek po odbehnutí dvoch pokusov. Víťazi budú vyhlásení  v kategóriách: Prípravka, Mladší chlapci, Mladšie dievčatá, Starší 

chlapci, Staršie dievčatá 

Výstroj a oblečenie 

Rovnošata alebo športové oblečenie presahujúce lakte a kolená. Obuv pracovná alebo športová. 

Kopačky sú zakázané. Atletické tretry sú povolené, (klince na tretrách môžu mať najviac 6mm). 

Súťažiaci je povinný súťažiť s ochrannou prilbou a opaskom.  Ochranná prilba upevnená na hlave 

a zabezpečená proti zošmyknutiu z hlavy pomocou remienka, prip. zapínacím mechanizmom  

Štartovné čísla sa budú prideľovať pri prezentácii. 

2 hadice C 52 mm so spojkami DIN, alebo ROT, min. dĺžka 10 m +/-1m , plošná šírka min. 60 

mm. Prúdnica C 52 – štafetová s dĺžkou min. 0,25 m a min. hmotnosťou 0,2 kg, môže byť 

upravené pre prípadné uchytenie na lanku max. dĺžka od tela 50 cm a pripevnená k opasku, 

Rozdeľovač- spodné hrany všetkých polospojok môžu byť maximálne 6 cm od povrchu dráhy. 

Rozdeľovač nesmie mať zaslepené otvory polospojok a nesmie byť vyplnený dodatočným 

závažím, vyplnený žiadnym materiálom, ukotvený do dráhy napr. hrotmi na podperách a nesmie 

byť pripevnený k podložke. Rozdeľovač musí byť opatrený všetkými polospojkami s gumičkami. 

Rozdeľovač môže mať maximálne 4 podpery o priemere maximálne 40 mm. 

Súťažný materiál bude podliehať kontrole. 

Štart 
Štart je ľubovoľný – nízky alebo vysoký, k vykonaniu štartu sú k dispozícii bloky. Štartové povely – súťažiaci pripravte sa – pretekár zakľakne do 

blokov, pozor – zdvíha sa  z blokov a na výstrel – štartuje z blokov 

Štartovné Štartovné sa neuhrádza 0 eur 

Zdravotný stav a poistenie 
Každý účastník štartuje na vlastné nebezpečenstvo a za vniknutý úraz nezodpovedá usporiadateľ súťaže. 
Vysielajúca organizácia zodpovedá za zdravotný stav pretekára i za poistenie proti prípadnému  úrazu 

Prihlásenie  sa na 

Majstrovstvá 

Slovenska 

Súťaže sa môže zúčastniť každý mladý hasič  s platným  preukazom mladého hasiča, alebo dokladom dosvedčujúcom jeho vek.  Termín podania 

prihlášok je stanovený do 20.5.2016  na WEB: http://forum.firesport.eu/viewtopic.php?f=8&t=34810&p=317828#p317828 

mail : koukalm@gmail.com. Štartovná listina do ktorej si môžete napísať aj poradie, bude zverejnená 10 dní pred súťažou. 
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