
DHZ Spišská Teplica 
pod záštitou obce Spišská Teplica

Vás pozýva na:

II. Ročník  súťaže  

„Podtatranské šesťdesiatky“

a zároveň

V. kolo Slovenskej ligy v behu na 60 m cez prekážky 

Dátum súťaže: 2.9.2017 o 13:00 hod. Od 12:00 tréningy na vlastnú zodpovednosť. 
Miesto súťaže: areál ZŠ, Vagonárska 1600/4, Spišská Sobota – tartanová dráha 
Prihlášky: rezervácia poradia na: http://stovky.sk/60-tky/startovne-listiny do 1.9.2017.  alebo mailom na   
sestdesiatky@gmail.com, Daniel Nagy - tel. 0905 768 033.  Každý DHZ môže prihlásiť viac jednotlivcov. Viac info aj 
na www.stovky.sk.
Štartovné: 0,50 €, za každého pretekára – platí sa pri prezentácii. 
Zdravotná služba: bude zabezpečená organizátorom 
Časový harmonogram súťaže: 12:00 – 12:45 prezentácia súťažiacich a tréningy (po tomto termíne už nebude možné 
prihlásiť žiadneho súťažiaceho)
12:45 – 13:00 porada rozhodcov, pokyny vedúcim 
13:00 otvorenie súťaže a plnenie disciplín 
Vyhlásenie výsledkov 20 min. po ukončení plnenia disciplín. 

Kategórie:
Mladšie dievčatá 8 – 11 rokov  
Mladší chlapci  8 – 11 rokov 
Staršie dievčatá 12 - 15 rokov
starší chlapci od 12 - 15 rokov 
Prípravka pre deti mladšie ako 8 rokov bez rozdielu pohlavia.
Vek súťažiacich sa počíta a overuje ku dňu súťaže, pričom súťažiaci v kategórii mladších nesmie ku dňu súťaže
dovŕšiť 12 rokov a v kategórii starších 16 rokov. 
Mladší chlapci a mladšie dievčatá súťažia od 8 do11 rokov. Do súťaže v kategórii mladších chlapcov a dievčat 
sa môže sa zapojiť aj mladší pretekár, ale hodnotený bude ako 8 ročný. 
Mladší pretekár od dosiahnutia 11 rokov sa môže zapojiť aj do kategórie starších.  /Platí to hlavne pre 
súťažiacich, ktorí  chcú byť hodnotený v  ligových súťažiach alebo v súťaži družstiev.
K veku súťažiacich sa bude pripočítavať časové znevýhodnenie. /sek = sekunda/
Kategória    8 r + 0 sek            Kategória  12 r + 0 sek      Kategória prípravka:do 8 r.+ 0 sek
mladší         9 r + 0,5sek          starší         13 r + 0,5sek
chlapci      10 r + 1  sek           chlapci      14 r + 1   sek
dievčatá    11 r + 1,5sek           dievčatá    15 r + 1,5sek
Prezentácia: Minimálne 15 minút pred otvorením súťaže s vyplnenou prihláškou a súhlasom zákonného zástupcu. Pri 
vstupnej kontrole sa každý súťažiaci musí preukázať platným preukazom MH s fotografiou a preukazom poistenca.
Ustrojenie súťažiacich : 
Rovnošata alebo športové oblečenie presahujúce lakte a kolená. Obuv športová. Kopačky sú zakázané. 
Atletické tretry sú povolené, ak to dovolí povrch súťažnej dráhy a organizátor to v predpisoch výslovne 

http://stovky.sk/60-tky/startovne-listiny
mailto:sestdesiatky@gmail.com


nezakáže. Súťažiaci je povinný súťažiť s ochrannou prilbou a opaskom.  Ochranná prilba upevnená na hlave 
a zabezpečená proti zošmyknutiu z hlavy pomocou remienka, príp. zapínacím mechanizmom  Štartovné čísla sa
budú prideľovať pri prezentácii.
MTZ, počet pokusov, organizačný štáb:
Prekážky a súťažnú dráhu zabezpečí organizátor, tak aby nebola ohrozená bezpečnosť súťažiacich. Štandardne 
sa vykonávajú dva pokusy v dvoch dráhach. Organizátor zabezpečí možnosť tréningu min 1 hod pred súťažou. 
O zmenách môže rozhodnúť organizačný štáb. Organizačný štáb podľa typu súťaže. /napr. ligové kolo, hra 
„Plameň“, pohárová súťaž/
  

Predpisy k     vykonaniu disciplíny - Beh na 60 m s     prekážkami /Predpisy platné pre r. 2016/

Popis trate: 
Celá dráha je dlhá 60 m a odporúčaná šírka  2,4 m. Ak podmienky ihriska túto šírku nedovolia je najnižšia 
povolená šírka dráhy 2 m. 
Vo vzdialenosti 12 m od štartovacej čiary je pre starších chlapcov umiestená bariéra (výška 150cm a min. šírka
180cm) a pre prípravku, mladších chlapcov, mladšie a staršie dievčatá menšia bariéra (výška 70cm a min. šírka 
180cm) 16 m od štartovacej čiary sú postavené 2 hadice C  v kotúčoch v smere behu (smer polospojok je 
ľubovoľný, ale nesmú byť spojené). 24 m od štartu je umiestnená kladina(dĺžka 4 m, šírka 0,18 m, výška 0,80 
m od zeme k povrchu kladiny),na oboch koncoch kladiny sú zbiehavé mostíky(2 m dlhé, 0,25 m široké, so 
vzdialenosťou lát po 0,35 m od povrchu kladiny),na  začiatku zbiehavého mostíka je vyznačená ohraničujúca 
čiara. 
12 m pred cieľovou čiarou je postavený trojcestný rozdeľovač s ventilmi nahor, jeho natočenie je ľubovoľné.  
Pre kategóriu prípravka sú pri rozdeľovači postavené 2 hadice C v kotúčoch v smere dráhy (smer polospojok je 
ľubovoľný, ale nesmú byť spojené).
Súťažné náradie:
2 hadice C so spojkami DIN, alebo ROT,  dĺžka 10 m +/- 0,5m plošná šírka min. 60 mm, 
prúdnica C 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, ktoré nie je jeho 
súčasťou, 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. Súťažné náradie podlieha kontrole. 
Plnenie disciplíny: 
Štart môže byť vysoký aj nízky z blokov ak ich usporiadateľ dodá. Súťažiaci vybavený prúdnicou sa postaví na 
štart. Na signál štartéra vybehne . Prúdnica nesmie byť nosená v ústach a musia s ňou byť prekonané všetky 
prekážky. Ak spadne prúdnica pri prekonávaní prekážky, pred prekážkou, musí sa vrátiť a prekážku prekonať s 
prúdnicou. Súťažiaci  prekoná bariéru ľubovoľným spôsobom /skok plavmo cez prekážku je zakázaný/. 
Za prekážkou sú umiestnené 2 hadice C v kotúči s ľubovoľne natočenými polospojkami nie však spojenými. 
Súťažiaci uchopí hadice, prebehne kladinu a rozvinie ich. Kladina musí byť prekonaná tak, aby pretekár min.1x
stúpil na nábehový mostík kladiny, prekonal vodorovnú časť kladiny a min. 1x stúpil na zbiehavý mostík 
kladiny a zároveň sa nedotkol ohraničujúcich čiar vyznačujúcich začiatok nábehového a zbiehavého mostíka 
kladiny  Ak zoskočí pred touto čiarou alebo nestúpi na nábehový a zbiehavý mostík, musí sa vrátiť späť a znova
prekonať kladinu. Hadice môžu byť rozvinuté a spojené kdekoľvek v úseku 16-60 m od štartu ( pred kladinou, 
na kladine, za kladinou, pri rozdeľovači a pod). Zvyšné polospojky zapojí v ľubovoľnom poradí jednu na 
rozdeľovač a druhú na prúdnicu. S pripojenou prúdnicou prebieha súťažiaci cieľom pričom pri prebiehaní 
cieľovou čiarou nesmie súčasne držať pripojenú prúdnicu a hadicu (súťažiaci pri prebiehaní cieľom drží buď 
hadicu alebo prúdnicu nikdy však nie súčasne). Prúdnicu odpojí až na pokyn rozhodcu. Súťažiaci v kategórii 
prípravka po prekonaní bariéry a kladiny pribehnú k rozdeľovaču, pri ktorom sú postavené dve hadice C 
a v ľubovoľnom poradí spojí spolu dve polospojky, potom jednu na rozdeľovač a jednu na prúdnicu. S 
pripojenou prúdnicou prebieha súťažiaci cieľom.
Hodnotenie: 
Pokus je platný:



Keď súťažiaci splní všetky úlohy disciplíny.  
Pokus môže byť opakovaný: 
- Pri výraznom ovplyvnení pokusu súťažiacim vo vedľajšej dráhe, alebo obmedzením v plnení disciplíny zo 
strany divákov.
- Pri zlyhaní časomiery
- Pri technickej chybe na prekážkach, ktorá znemožnila prevedenie pokusu alebo ovplyvnila dosiahnutý 
výsledok.. 
O opakovaní pokusu rozhodne štáb súťaže.

Pokus je neplatný:
- Keď pomôže súťažiacemu akýmkoľvek spôsobom pri plnení disciplíny iná osoba (pri prekonávaní bariéry a 
kladiny, povzbudzovaním súťažiaceho v súťažnej dráhe, toto pravidlo platí aj v prípade keď po odštartovaní 
vedúci vbehne do dráhy , aby na ňu položil alebo upravil rozdeľovač/hadice (táto činnosť musí byť prevedená 
pred štartom).
- Keď nie sú polospojky spojené na všetky zuby v priebehu plnenia disciplíny. Pri kontrole spojenia hadíc alebo
ich pripojenia na rozdeľovač/prúdnicu sa ich nesmie rozhodca žiadnym spôsobom dotknúť. 
- Keď zoskočí súťažiaci z kladiny pred ohraničujúcou čiarou, alebo nestúpi na zbiehavý mostík pri zbiehaní, 
nevráti sa a kladinu znova neprekoná. (za správne prekonanie sa považuje doskočenie za ohraničujúcu čiaru,  
keď súťažiaci pri doskoku došliapne na ohraničujúcu čiaru, je to hodnotené ako neplatný pokus). 
- Keď je prúdnica prenášaná v ústach. 
- Ak prúdnica spadne pred prekážkou a súťažiaci sa nevráti k opätovnému prekonaniu prekážky. 
- Pri nesprávnom držaní prúdnice. Držanie prúdnice musí byť také, aby bolo možné jednoznačne určiť či je 
prúdnica pri prebiehaní cez cieľovú čiaru zapojená alebo nie. Musí sa držať buď za prúdnicu alebo za hadicu, 
nesmie sa držať za spoj polospojok alebo oboma rukami, jednou za prúdnicu a jednou za hadicu. Môže byť 
držaná  prúdnica oboma rukami, alebo hadica oboma rukami, bez dotyku spoja prúdnice a hadice). 
- Keď kríži súťažiaci inému dráhu (krížením dráhy sa myslí napr., vbehnutie súťažiaceho do druhej dráhy, v 
ktorej v tú chvíľu behá iný súťažiaci a týmto spôsobom nejako druhého súťažiaceho ohrozil, zásadne obmedzil 
alebo inak poškodil)  
- Prekážaním náradia do vedľajšej dráhy (prekážaním náradia sa myslí napr. rozvinutie hadíc takým spôsobom, 
že tieto zasahujú do vedľajšej dráhy a rozhodným spôsobom obmedzujú v plnení disciplíny iného súťažiaceho).
- Pokiaľ neprebehne súťažiaci cieľom vo svojej dráhe. 
- Keď pri použití elektronickej časomiery ju podbehne a nepretne tak lúč časomiery a nezastaví idúci čas 
elektronických stopiek. 
- Pokiaľ súťažiaci nedokončí disciplínu s výstrojom a výzbrojou s ktorým odštartoval. Súťažiaci je povinný 
ukončiť pokus v predpísanom ustrojení v ktorom nastúpil na štarte a kompletným náradím, ktoré používa na 
vykonanie predpísaných úkonov, inak je pokus neplatný.  Strata súťažného náradia /myslia sa tým aj podporné 
pomôcky, ako gumičky, lepiace pásky a pod/, opasku, odevu, obuvi, prilby, štartovného čísla. Chybou je aj 
rozopnutý remienok, alebo zapínací mechanizmus prilby aj keď je prilba na hlave. 
Celkové hodnotenie: 
V každej kategórii víťazí pretekár s najnižším dosiahnutým časom ktorý sa skladá z dosiahnutého času 
s pripočítanými bodmi za vek. V prípade rovnosti časov sa postupuje podľa následujúcich bodov, kým nie je 
o umiestnení rozhodnuté. 
1. O umiestnení rozhodne lepší druhý zabehnutý čas pretekára. 
2. Medzi pretekármi s rovnakým časom je zvýhodnený ten pretekár, ktorý dosiahol tento čas v prvom pokuse. 
3. Vzájomný opakovaný pokus medzi súťažiacimi s rovnakým časom. 

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ! 
Jozef Ďuriš


