Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska - Okresní sdružení Olomouc
vyhlašuje II. ročník seriálu soutěží mladých hasičů
v běhu 60m s překážkami – Olomoucké šedesátky 2021
Seriál je určený pro závodníky – jednotlivce, mladé hasiče kategorie starší žáci,
starší žákyně, mladší žáci a mladší žákyně. Soutěžní disciplínou je běh na 60 metrů
s překážkami.

Provedení disciplíny se řídí Směrnicí hry Plamen v platném
znění.
Závody zařazené do II. ročníku Olomouckých šedesátek 2021 jsou:
- Dolany

12. 6. 2021

- Řídeč

11. 7. 2021

- Moravský Beroun (60-tky pod Slunečnou)

17. 7. 2021

- Hlubočky

15. 8. 2021

- Olomouc (Olomoucký drak)

11. 9. 2021

Základní pravidla pro jednotlivé závody
Každý závod zařazený do seriálu proběhne na dva pokusy a lepší z obou časů
jednotlivých závodníků se započítává do bodového systému seriálu.
Pořadí startu kategorií: mladší žákyně, mladší žáci, starší žákyně a starší žáci.
Přesný časový plán závodů, způsob a termín přihlášení závodníka do soutěže,
případně další podrobnosti jsou stanoveny v propozicích jednotlivých závodů
vydaných pořadateli příslušných závodů.
Počet přihlášených závodníků stanový pořadatel soutěže dle svých možností.
Možnost přihlášení musí mít minimálně však 150 soutěžících.
Propozice, výsledky jednotlivých závodů, průběžné celkové pořadí a všechny ostatní
informace naleznete v aktuální podobě na www.oshol.hasici-ol.cz v sekci Olomoucké
šedesátky.
Mezi základní podmínky závodů patří:
- možnost používání treter ve starší kategorii,
- měření času elektronickou časomírou,
- elektronické přihlašování prostřednictvím pořadatelů jednotlivých závodů a portálu
www.stovky.cz
- ve všech závodech seriálu musí závodník startovat za jedno SDH a v jedné
soutěžní kategorii,
- v každém závodě se boduje prvních 30 míst v každé kategorii do celkového
hodnocení seriálu
- zaslat výsledky závodu do 5-ti pracovních dní na OSH Olomouc
Soutěžní věkové kategorie pro Olomoucké šedesátky 2021:
- mladší: do 11 let (ročníky 2010 - 2015)
- starší: do 15 let (ročníky 2006 – 2009)
Ročník narození je důležitou součástí přihlášky k závodu – viz. přihlašování do
jednotlivých závodů. Správnost uváděných údajů je kontrolována s centrální evidencí
členů SH ČMS.

Přihlašování do jednotlivých závodů
Termín přihlášení závodníka do soutěže je definován v samostatných propozicích
jednotlivých soutěží. Přihlášením a účastí závodníka na kterékoliv soutěži se
závodník automaticky stává i účastníkem seriálu pro daný rok.
Vedoucí kolektivu SDH, který přihlašuje závodníky do soutěže, stvrzuje, že veškeré
technické a věcné prostředky PO, které budou použity k plnění disciplíny běh na 60
metrů s překážkami, odpovídají Směrnici hry Plamen a že soutěžící splňují zdravotní
způsobilost a ostatní podmínky stanovené ve Směrnici hry Plamen.
Přihlášení závodníka k závodu je potvrzeno až okamžikem zaplacení startovného v
místě závodu a to do doby uzavření startovní listiny dle časového harmonogramu
příslušného závodu.

Bodování do celkového pořadí seriálu

V každém závodě se boduje prvních 30 míst v každé kategorii a to tímto systémem:
1. místo 40 bodů
2. místo 35 bodů
3. místo 32 bodů
4. místo 29 bodů
5. místo 27 bodů
6. místo 25 bodů
7. místo 24 bodů
8. místo 23 bodů
9. místo 22 bodů
10. místo 21 bodů
11. místo 20 bodů
12. místo 19 bodů
13. místo 18 bodů
14. místo 17 bodů
15. místo 16 bodů

16. místo 15 bodů
17. místo 14 bodů
18. místo 13 bodů
19. místo 12 bodů
20. místo 11 bodů
21. místo 10 bodů
22. místo 9 bodů
23. místo 8 bodů
24. místo 7 bodů
25. místo 6 bodů
26. místo 5 bodů
27. místo 4 body
28. místo 3 body
29. místo 2 body
30. místo 1 bod

Pro zapsání bodů jednotlivým závodníkům do celkového hodnocení je rozhodující
oficiální konečná výsledková listina, vydaná pořadatelem jednotlivých závodů. V
případě umístění více závodníků na stejném místě v jednom ze závodů, náleží
každému z nich stejný počet bodů, určených pro toto místo.

Celkové hodnocení seriálu
Bude provedeno po posledního závodu seriálu. Do pořadí bude započteno bodové
hodnocení max. 4 resp. 3, 2 či 1 závodu s lepším bodovým ziskem jednotlivce (při
účasti jednotlivce na všech 5 závodech, se do konečného hodnocení seriálu
započtou body jen ze 4 nejlépe pro něj hodnocených závodů). Do celkového
hodnocení seriálu budou zařazeni pouze závodníci, kteří se zúčastní min. 3
závodů seriálu.
Z celkového pořadí bude vyhlášeno a odměněno 10 nejlepších závodníků z každé
kategorie a to při závěrečném vyhodnocení ligy MH 19.9. 2021 na Horním náměstí
v Olomouci.
V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí závodníků součet umístění v jednotlivých
závodech. Jako další hledisko se uplatňuje porovnání nejlepšího dosaženého času v
seriálu. Při neúčasti závodníka v některém ze závodů, se mu za tento závod
nezapočítává bodové ohodnocení, ale pouze teoretické umístění, které bude o jeden
stupeň horší než počet závodníků v dané kategorii.

Závěr
Seriál zajišťuje Okresní sdružení hasičů Olomouc ve spolupráci s pořadateli
jednotlivých závodů. Organizaci, průběh či způsob vyhodnocení soutěží je zcela
v realizaci daných pořadatelů, vyhodnocení seriálu včetně ohodnocení je v realizaci
OSH Olomouc.
Kontakt na pořadatele a organizátory seriálu:
Olomoucké šedesátky – garant seriálu:

Ing. Martin Žouželka
Hlubočky:
Pavel Pazdera
Dolany:
Petr Holoubek
Řídeč:
Martin Žouželka
Moravský Beroun:
Dana Michailidisová
OSH Olomouc:
Vlastimila Švubová

mrtnz@seznam.cz

tel: 725 337 390

hasici@hlubocky.cz

tel: 605 312 651

Holoubek.Petr93@seznam.cz

tel: 724 917 533

mrtnz@seznam.cz

tel: 725 337 390

Dana.Michailidisova@seznam.cz tel: 733 194 021
osh.olomouc@seznam.cz

tel: 950 770 690
737 908 221

Výsledky a fotky pořízené oficiálním dokumentaristou budou zveřejněné na stránkách
OSH Olomouc či Facebook – Okresní sdružení hasičů Olomouc.

