
Ideálna mládežnícka aktivita, Mesto Spišská Nová Ves, Základná škola Lipová Spišská Nová Ves,
Dobrovoľný hasičský zbor Smižany

Vás srdečne pozývajú na
Spišský hasičský deň - Európska súťaž mladých hasičov a dorastencov

VII. ročník - Slovenskej ligy v behu na 60 m cez prekážky 2020
/SLv60/

Dátum súťaže a miesto súťaže:
26.7.2020 o 10:00 hod. Areál ZŠ Lipová Spišská Nová Ves – sídlisko Tarča
Kategórie: 
Prípravka bez rozdielu pohlavia, Mladšie dievčatá, Mladší chlapci, Staršie dievčatá, Starší chlapci
Štartovné: 
1,50 € , za každého pretekára – platí sa pri prezentácii.  
Popis trate a pokusy:
Každý súťažiaci má dva pokusy.  Dráha je tartanová. Súťažiť sa bude súčasne v troch dráhach. 
Pravidlá https://www.dposr.sk/images/dokumenty/pravidla_plamen_20181002.pdf strana 15. 
Hodnotenie:
V každej z 5 kategórii víťazí pretekár s najnižším dosiahnutým časom ktorý sa skladá 
z dosiahnutého času s pripočítanými bodmi za vek. Za dosiahnuté umiestnenie pretekár dostane 
body do celkového hodnotenia SLv60 2020 podľa stanov tejto ligy. 
Prihlášky, kontakt informácie: 
Na www.stovky.sk , sekcia 60-tky štartovné listiny, alebo mailom na strelajozef@gmail.com. 
Uzávierka prihlášok 24.7.2020. Po tomto termíne sa môže štartovná listina doplniť len po dohode 
s organizátorom. Po prekročení 150 prihlásených, sa štartovná listina rozširovať nebude. 
Informácie: Strela Jozef  mobil: +421903492027, mail: strelajozef@gmail.com 
Časový harmonogram súťaže: 
Od 8,30 prezentácia súťažiacich a tréningy
9,45 porada rozhodcov, pokyny vedúcim
10,00 otvorenie súťaže a plnenie disciplín
Vyhlásenie výsledkov 20 min. po ukončení plnenia disciplín.
Poistenie: 
Slovenskí súťažiaci sú poistení poistnou zmluvou DPO SR a zahraničný poistným na trvalé 
následky, len v prípade, že dodržia termín prihlásenia 24.7.2020. 
Zdravotná služba: bude zabezpečená organizátorom

S pozdravom

Jozef Strela                                                        
ZK IMA ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves   

                  

Predpisy k vykonaniu disciplíny 

https://www.dposr.sk/images/dokumenty/pravidla_plamen_20181002.pdf


Beh na 60 m cez prekážky

Kategórie:
Mladšie dievčatá,  mladší chlapci  8 – 11 rokov, 
Staršie dievčatá, 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 do 11 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, alebo poverenej osoby. 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 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 prideľujú 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, maximálne štyroch dráhach. Organizátor zabezpečí 
možnosť tréningu min 1 hod pred súťažou. O zmenách môže rozhodnúť organizačný štáb. 
/Organizačný štáb podľa typu súťaže. napr. hra „Plameň“, pohárová súťaž, ligové kolo/
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. 
10 m od štartovacej čiary, je pre kategóriu starších chlapcov umiestená bariéra (výška 150 cm 
a min. šírka 180 cm) a pre kategórie prípravku, mladších chlapcov, mladšie dievčatá a staršie 
dievčatá bariéra (výška 70 cm a min. šírka 180 cm) 
14 m od štartovacej čiary, sú postavené 2 hadice C  v kotúčoch v smere behu (smer polospojok je 
ľubovoľný, ale nesmú byť spojené). 
22 m od štartovacej čiary, je vyznačená ohraničujúca čiara pre správne prekonanie kladiny. Na 
tejto čiare   je umiestnený nábehový mostík kladiny. 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, s 5 priečnymi hranolmi vo veľkosti 30 mm x 50 mm x 250 mm vo vzdialenosti po 0,35 m od
povrchu kladiny), Vo vzdialenosti 4 m na konci vodorovnej časti kladiny /bez nábehového mostíka/
je na dráhe vyznačená ohraničujúca čiara pre správne prekonanie kladiny.
46 m od štartovacej čiary, 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,  minimálna dĺžka 9,5 m 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: 
Súťažiaci musí vykonať predpísané úkony disciplíny vo svojej dráhe. Pri vykonávaní disciplíny, 
nesmie vstúpiť do vedľajšej dráhy oboma nohami. Súťažiaci vybavený prúdnicou sa postaví na 
štart. Prúdnica nesmie byť nosená v ústach a musia s ňou byť prekonané všetky prekážky. Štart 
môže byť vysoký aj nízky z blokov ak ich usporiadateľ dodá. Na signál štartéra vybehne, prekoná 
bariéru ľubovoľným spôsobom, bez použitia vzpier bariér a pomoci inej osoby. Skok plavmo cez 
prekážku je zakázaný! Za prekážkou sú umiestnené 2 hadice C v kotúči v smere behu 
s polospojkami ľubovoľne  natočenými, nie však spojenými, nedotýkajúcimi sa súťažnej dráhy. 
Súťažiaci mimo kategórie prípravka, uchopí hadice a ľubovoľným spôsobom začne prácu 
s hadicami. Hadice môžu byť rozvinuté a spojené kdekoľvek v úseku 14-60 m od štartu ( pred 
kladinou, na kladine, za kladinou, pri rozdeľovači a pod., v behu, alebo v kľude)  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  nestúpi na nábehový a 
zbiehavý mostík, alebo vstúpi do územia vyznačeného ohraničujúcimi čiarami, musí sa vrátiť späť a
znova prekonať kladinu so všetkými polospojkami hadice a prúdnicou. Ak spadne prúdnica pri 
prekonávaní bariéry pred bariérou, alebo prúdnica a polospojky hadíc pri prekonávaní kladiny pred 
kladinou, alebo v území označeného ohraničujúcimi čiarami, pretekár sa musí vrátiť, bariéru 
prekonať s prúdnicou a kladinu s prúdnicou a so všetkými polospojkami hadice. Polospojky zapojí 
v ľubovoľnom poradí, dve do seba, jednu na rozdeľovač a druhú na prúdnicu a vytvorí hadicové 
vedenie. Súťažiaci v kategórii prípravka po prekonaní bariéry a kladiny pribehne 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, tak aby pri 
prebiehaní cieľovou čiarou bolo možné jednoznačne určiť, či je prúdnica pri prebiehaní cez cieľovú 
čiaru zapojená alebo nie.  Hadicové vedenie sa musí držať buď za prúdnicu, alebo za hadicu. 
Nesmie sa držať za spoj polospojok hadice a prúdnice, alebo jednou rukou za prúdnicu a jednou 
rukou za hadicu. Oboma rukami môže byť držaná len buď prúdnica, alebo hadica. Cieľ sa môže 
prekonať aj s prúdnicou zavesenou na lanku na opasku súťažiaceho. Za platné prekonanie cieľa, sa 
považuje dosiahnutie cieľa len bez úmyselného mávnutia vystretou rukou pred telom, vhodením 
hadíc, alebo prúdnice za účelom skoršieho zopnutia časomiery. Prúdnicu, stredové spoje a 
rozdeľovač je možné odpojiť až na pokyn rozhodcu po hodnotení pokusu.
Hodnotenie: 
Pokus je platný:
- Keď súťažiaci splní všetky úlohy disciplíny. 
Pokus je neplatný:
- Keď súťažiaci vstúpi do vedľajšej dráhy oboma nohami.
- 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 pretekára, vbehne do dráhy poverená osoba, aby na ňu položila alebo upravila 
rozdeľovač/hadice (táto činnosť musí byť prevedená pred štartom). 
- Keď pretekár neprekoná bariéru predpísaným spôsobom. /použitie podpier bariéry, skok plavmo./
- Keď prúdnica spadne pri prekonávaní bariéry, pred bariérou a súťažiaci sa nevráti k opätovnému 
prekonaniu bariéry
- Keď pretekár nestúpi na nábehový mostík pri nábehu na kladinu a zbiehavý mostík pri zbiehaní z 
kladiny. 
- Keď pretekár stúpi na, alebo za ohraničujúcu čiaru, ktorou je vyznačený začiatok kladiny.
- Keď zoskočí súťažiaci z kladiny pred, alebo na ohraničujúcu čiaru, ktorou je vyznačený koniec 
vodorovnej časti kladiny. 
- Keď prúdnica, alebo polospojky hadíc spadnú pri prekonávaní kladiny, medzi čiary ohraničujúce 
začiatok a koniec kladiny. 
- Keď sa súťažiaci pri nesprávnom prekonaní kladiny nevráti k opätovnému prekonaniu kladiny. 



- Keď je prúdnica prenášaná v ústach. 
- Keď všetky spojky pri prebehnutí cieľom nie sú spojené. Keď sú pri polospojkách DIN,  
polospojky spojené na jeden zub, Keď pri polospojkách ROTT nie sú všetky zuby na mieste 
spojenia. Pri kontrole spojenia hadíc, ich pripojenia na rozdeľovač a prúdnicu sa ich nesmie 
rozhodca žiadnym spôsobom dotknúť.  Pri spornom zapojení spodných zubov polospojky ROTT, 
rozhodca požiada pretekára, alebo zodpovednú osobu o kontrolu zapojenia. Z kontroly musí byť 
evidentne zrejmé, že je práca vykonaná správne.
- Keď nie je zrejmé, že cieľ bol prekonaný so správne napojenou prúdnicou. 
- Keď prekáža a obmedzuje súťažiaci a jeho náradie, súťažiaceho vo vedľajšej dráhe. Prekážaním 
a obmedzením sa myslí napr., vbehnutie súťažiaceho do druhej dráhy, v ktorej v tú chvíľu behá iný 
súťažiaci a týmto spôsobom súťažiaceho vo vedľajšej dráhe ohrozil, zásadne obmedzil alebo inak 
poškodil.  Prekážaním jeho 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 súťažiaceho vo vedľajšej dráhe. V týchto prípadoch môže súťažiaci 
vo vedľajšej dráhe podať protest a nárokovať si opakovaný pokus. 
- Keď neprebehne súťažiaci cieľom vo svojej dráhe.
- Keď pri vbehnutí do cieľa, pri použití elektronickej časomiery túto podbehne, alebo pádom 
nepretne lúč časomiery a nezastaví idúci čas elektronických stopiek. Pri dobehu do cieľa nesmie 
súťažiaci úmyselne pretnúť cieľový lúč elektrickej časomiery mávnutím vystretej časti ruky pred 
telom. Taktiež nesmie pretnúť lúč elektronickej časomiery hodením súťažného náradia hadice, 
alebo prúdnice. 
- Keď 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 
súťažným 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. 
Strata výstroja myslí sa tým strata opasku, odevu, obuvi, prilby, štartovného čísla. Chybou je aj 
rozopnutý remienok, alebo zapínací mechanizmus prilby aj keď je prilba na hlave/
- Keď súťažiaci po prebehnutí cieľom odpojí prúdnicu od hadice skôr, ako mu dá rozhodca pokyn 
na odpojenie. To isté platí pri rozdeľovači a stredových spojoch.
- Keď súťažiaci a za neho zodpovedná osoba pri vykonávaní disciplíny a počas trvania súťaže 
poruší pravidlo o nešportovom správaní. /Nešportové správanie - hádzanie náradia, používanie 
vulgárnych výrazov, kopanie do časti zariadenia,  ktoré používa organizátor súťaže alebo 
poškodzovanie zariadení športového areálu, fyzická a slovná inzultácia rozhodcu a organizátorov./ 
Pokus môže byť opakovaný: 
- Pri výraznom ovplyvnení pokusu súťažiacim vo vedľajšej dráhe. 
- Pri obmedzení 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.
Protest: 
Pri porušení pravidiel má právo súťažiaci podať protest. Protest je možné podávať len voči 
poškodeniu vlastného súťažiaceho. Protest podáva zodpovedná osoba za súťažiaceho ktorého sa 
poškodenie týka. Protest sa podáva hlavnému rozhodcovi do 10 min, alebo do 5 rozbehov od 
ukončenia pokusu v  disciplíne. Na proteste musí byť uvedený čas prevzatia  protestu.  Protest musí 
byť písomný s podpisom prijímajúceho. Rozhodnutie odvolávacej  komisie je konečné a nie je 
možné sa proti nemu odvolať.  Protest musí mať rozhodnutie pred ukončením disciplíny. Protest 
môže byť doložený vlastným kamerovým  záznamom ten však pre riešenie protestu nemusí byť 
použitý ak je pochybnosť pri jeho zhotovení a kvalite. 

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 nasledujúcich 
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.


