Sbor dobrovolných hasičů v Kolšově
Vás srdečně zve na
závod jednotlivců v běhu na 100m překážek
v kategoriích mužů a žen

„Kolšovská stovka“

Informace o soutěži
Kategorie: ženy, muži, dorostenky, dorostenci,
dorost 13- 15 let (bariéra 150 cm, kladina 0,8 m).
Disciplína: 100 m překážek dle PS – 2 pokusy.
Nářadí: vlastní, dle pravidel požárního sportu.

soutěž je zařazena do seriálu

„Moravská hasičská stovka“

BIG SHOCK! Pohár 2011
Soutěž proběhne v sobotu

17.9.2011
v 10.00 hod.
v hasičském areálu Za Hájenkou
Prezence : ženy, dorostenky do 10.00 hod.
muži, dorostenci do 12.00 hod.

Technické údaje: povrch dráhy šotolina, posledních cca
25 m asfalt, soutěž bude probíhat ve dvou drahách,
měření elektronickou časomírou.

Kontakt:

Kamil Švub 733 730 513
Petra Hejlová 724 166 915
sdh.kolsov@seznam.cz

Přihlášky: na www.stovky.cz - Ostatní závody v ČR v
běhu na 100 m s překážkami - přihlášky LIVE nebo na
sdh.kolsov@seznam.cz
Startovné: 50,- Kč - platí se při prezenci

Systém soutěže
1. první kolo běhů žen
2. druhé kolo běhů žen
3. nejlepších 16 žen dle dosažených časů utvoří
dvojice
a. 1. - 9.
vítěz a. - b.
b. 5. - 13.
1. semifinále
c. 4. - 12.
vítěz c. - d.
d. 8. - 16.
e. 2. - 10.
vítěz e. - f.
f. 6. - 14.
2. semifinále
g. 3. - 11.
vítěz g. - h.
h. 7 .- 15.
poražení ze semifinále – o 3. místo
vítězové semifinále- finále
4.
5.
6.
7.

mladší dorost (13 – 15 let) – 2 pokusy
první kolo běhů mužů
druhé kolo běhů mužů
nejlepších 16 mužů dle dosažených časů utvoří
dvojice stejně jako ženy a soutěží o vítěze dle
stejného pavouka jako ženy.

O pořadí na 5.-16.místě rozhoduje lepší výkon
z prvních dvou kol soutěže.
Pořadatel si vyhrazuje právo změny při vyšší
účasti omezením postupu do druhého kola,
nebo změnou programu.

Nocleh je možné zajistit zdarma v místním
KD. Nutná domluva předem.
Zajištěno bohaté občerstvení.
Na Vaši účast se těší hasiči z Kolšova.

