
   

 
 

PROPOZICE 
 

XVI. ročníku 
 

Memoriálu MARTY HABADOVÉ 
 

halové soutěže mladých hasičů v běhu jednotlivců na 60 m s překážkami 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

11. - 12. listopadu 2017 

 

Centrum sportu Ministerstva vnitra 
sportovní hala Otakara Jandery 

 

Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7- Bubeneč 
 (GPS: 50°6’34.561“ N, 14°24’32.28“ E) 

 

soutěž je zařazena do 
 
 

 

   Hlavní partner:                                    Partneři:                                                  
S 

 



 

 
 

 

PREZENCE 
 

Každý den od 8 do 9 hodin bude probíhat prezence dívek a chlapců. Od 9 do 12 
hodin pokračuje pouze prezence chlapců.  

 
Závodníkům z Prahy začíná po oba dny prezence v 7:30! 

 

Soutěžící předloží platný průkaz člena SH ČMS s aktuální fotografií. Všichni soutěžící musí být registrováni 
v SDH a musí mít zaplacené členské příspěvky na rok 2017. Soutěžící se dostaví na prezenci v doprovodu 
vedoucího kolektivu mladých hasičů nebo vedoucího družstva. 
Při prezenci je každý účastník povinen uhradit startovné 30,- Kč. 
 

 
 

PROVEDENÍ SOUTĚŽE 
 

Kategorie: 
 

 mladší dívky               6 – 11 let (tj. ročník 2006, 2007, 2008, 2009, 2010) 
 

 mladší chlapci            6 – 11 let (tj. ročník 2006, 2007, 2008, 2009, 2010) 
 

 starší dívky                 11 – 15 let (tj. ročník  2002, 2003, 2004, 2005) 
 

 starší chlapci              11 – 15 let (tj. ročník  2002, 2003. 2004, 2005) 
 

Kdykoliv v roce ukončení příslušného ročníku hry Plamen nesmí soutěžící mladší kategorie dovršit 12 let,  
v kategorii starší nesmí dosáhnout 16 let. 

 

Rozmístění překážek: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Provedení běhu na 60 m s překážkami (dle směrnice hry PLAMEN): 
 

Provedení disciplíny se řídí Směrnicí hry Plamen ve znění platném od 1. 9. 2016. 

Proudnici v cíli soutěžící odpojí až na pokyn rozhodčího. 
 

Povrch dráhy je tartanový. Doba na přípravu pokusu je 1 minuta. 
Každý soutěžící má DVA POKUSY, které poběží v jedné dráze. Dráhy se nebudou měnit. 
 
 

 



 
 

ÚSTROJ 
 

Soutěžící soutěží ve sportovním oblečení nebo pracovním stejnokroji sestávajícím z kalhot překrývající 
zcela stehna a lýtka a blůzy nebo trika s dlouhým rukávem, případně tomu odpovídající sportovní 
kombinéze. Musí být zhotoven z látky, která je neprůsvitná. Triko se při plnění disciplíny nosí zastrčené do 
kalhot a nohavice se nezahrnují. V kategorii starších dětí je povoleno použít tretry. Maximální délka hřebů 
je 6 mm. Použití obuvi se špunty – kopačky, je zakázáno. Soutěžící mohou používat jakýkoliv opasek. 
Z bezpečnostních důvodů musí soutěžící používat libovolnou ochrannou přilbu schváleného druhu (dle 
ČSN), opatřenou podbradníkem z libovolného materiálu, bez úprav skeletu přilby. 
 

 
 

MTZ 
 

Každý soutěžící bude soutěžit s vlastním nářadím: 
 

 Proudnice C 52 – štafetová o minimální délce 0,25 m a minimální hmotnosti 0,2 kg, může být upravena pro 
případné uchycení na řemínku max. délky od těla 50 cm a připevněna k opasku. 

 Hadice C 52mm se spojkami DIN, min. délka 9,5 m (mohou být použity i cvičné), min. plošné šířky 65 mm 
 Rozdělovač může mít max. 4 nožičky (podpěry) o průměru max. 30 mm. Všechna hrdla jsou osazena 

půlspojkou DIN – max. výška půlspojek nad zemí dle dodatků hry PLAMEN. 
 v kategorii starších dětí je povoleno použití spojek ROTT, minimální plochá šířka hadic 62 mm, v případě 

užití ROTT spojek lze použit rozdělovač pro disciplínu Běh na 100 m s překážkami dle platné Směrnice pro 
celoroční činnost dorostu 

 Pořadatel si vyhrazuje právo kontroly nářadí po celou dobu soutěže. 
 

 
 

Hodnocení 
 

Body do ČHP se přidělují dle propozic soutěže Český halový pohár, vydaných ÚORM SH ČMS 

 
Pokus je platný: 
 

 splní-li soutěžící všechny předepsané úkony. Pokus může být opakován, pokud se v jeho průběhu objevila 
technická závada na nářadí poskytnuté pořadatelem, která znemožnila provedení pokusu nebo ovlivnila 
dosažený výsledek. Při shodném čase soutěžících se přiděluje stejné umístění, následující umístění je o tolik 
vyšší, kolik soutěžících dosáhlo shodného času. Vzor: 1. místo – Procházka, 2. místo – Novotný, 2. místo – 
Novák, 4. místo – Peřina 
 

 do celkového hodnocení se započítává lepší z obou dosažených časů. V případě rovnosti časů se pro určení 
pořadí přihlíží k horším z dosažených časů. Je-li i ten shodný, pak se pro určení pořadí na prvních třech 
místech uskuteční třetí pokus (ten je však pouze rozběhový, pro určení pořadí na prvních třech místech a 
nesrovnává se s časy soutěžících od čtvrtého místa dále) 

 

Pokus je neplatný: 
 

 pomůže-li soutěžícímu jakýmkoliv způsobem při plnění disciplíny jiná osoba (při překonávání bariéry, 
povzbuzování závodníka mimo hlediště nebo jeho vedení) 

 nejsou-li spojky spojeny na všechny ozuby nebo se v průběhu plnění disciplíny rozpojí 
 seskočí-li soutěžící z kladiny před ohraničující čárou nebo nešlápne-li na sbíhavý můstek při sběhu, nevrátí-li 

se a kladinu znovu nepřekoná 
 je-li proudnice přenášena v ústech nebo spadne před překážkou a soutěžící se nevrátí k novému překonání 

překážky  
 odpojí-li soutěžící proudnici v cíli před pokynem rozhodčího 
 kříží-li soutěžící jinému dráhu, překáží-li jeho nářadí ve vedlejší dráze 
 pokud soutěžící nedokončí disciplínu s výzbrojí a výstrojí, se kterou odstartoval 



 je-li rozdělovač při napojování hadice na něj nesen 
 pokud při použití el. časomíry, neprotne cílový paprsek časomíry a nezastaví tak běžící čas elektronických 

stopek 
 neproběhne-li soutěžící cílem ve své dráze 

 

 

Protesty: 
 

Protesty proti porušení regulérnosti soutěže může podat vedoucí družstva písemně stejným způsobem, jako na 
ostatních soutěžích MH. 
 
 

PRŮBĚH SOUTĚŽE 
 

 Sobota 11.11.2017 - mladší dívky (1. kolo a 2. kolo) 
 

 Sobota 11.11.2017 - mladší chlapci (1. kolo a 2. kolo) 
 

 Neděle 12.11.2017 - starší dívky (1. kolo a 2. kolo) 
 

 Neděle 12.11.2017 - starší chlapci (1. kolo a 2. kolo) 
 

 Vyhodnocení bude probíhat vždy bezprostředně po odběhnutí dané kategorie MH 
 

 
 

ORGANIZAČNÍ POKYNY 
 

 Startovní listinu sestaví pořadatel dle došlých přihlášek 
 Účastníci memoriálu včetně doprovodů a diváků jsou povinni respektovat provozní řád sportovního zařízení, pokyny 

pořadatelů, zdržovat se v prostoru, který jim určí pořadatel a musí se chovat tak, aby nerušili soutěž, nepoškodili 
zařízení a vybavení haly. 

 Do prostoru haly je povolen vstup pouze ve sportovní obuvi pro děti a s návleky pro doprovod, boty ve vlastním obalu 
a oblečení si umístí všichni v prostoru vyhrazeném pro účastníky. 

 Všichni účastníci si zajistí uzamčení vozidel, protože budou parkována na nehlídaném parkovišti cca 200 m od haly. Je 
zakázáno vjíždět na travnaté plochy v areálu. 

 Stravování není pořadatelem zajištěno. V prostoru sportovního areálu bude možné občerstvení zakoupit. 
 Pojištění účastníků je zajištěno pojistnou smlouvou platnou pro kolektivy mladých hasičů.  
 Pořadatel si vyhrazuje právo nezařadit přihlášené účastníky do soutěže, nedodrží-li termín přihlášení do soutěže. 
 V případě prokázání podvodu bude ze soutěže vyloučen celý kolektiv. 
 Vysílající organizace (popř. zákonný zástupce) zodpovídá za to, že soutěžící startuje zdráv. Pořadatel nepřebírá 

odpovědnost za případnou újmu na zdraví způsobené zhoršeným zdravotním stavem. 
 Po dobu konání soutěže zajišťuje pořadatel odpovídající zdravotní dozor. 

 

 
 

Přihlášky 
 

On-line přihlášku je možné vyplnit od 1.10.2017 na www.stovky.cz nejpozději do 31.10.2017, po tomto 
datu bude provedeno rozlosování startovních čísel. Písemné přihlášky nejsou potřeba. 
 
 

Kontaktní osoby:      Martina Hartmanová  - tel. č.: 774 723 158, Vítězslav Svoboda - tel. č.: 728 335 826 
 
 
 

 
 

!!! POZOR !!! 
 

Dodatečné přihlášení nebo výměna soutěžícího nebude umožněna. 
 
 

 
 
 
 

 

http://www.stovky.cz/


 
 

MARTA  HABADOVÁ 
 

Marta Habadová se narodila 14. 2. 1938 v Liptovské Revůci a 
zemřela 28. 8. 1997 v Praze. V požární ochraně začala pracovat v roce 
1953 v Litvínově, kde se stala členkou a později velitelkou dorostenek. 
Děvčata se zúčastňovala soutěží požárních družstev a největším 
úspěchem byla účast v roce 1955 v celostátním kole v Brně. Od roku 1959 
se zapojila do práce místní jednotky ČSPO v Meziboří, kde zastávala 
funkce jednatelky a referentky mládeže. Vedle toho pracovala v různých 
funkcích na úrovni okresu a kraje. Po přestěhování do Prahy se opět 
aktivně podílela na práci ZO SPO v Bohnicích. Po založení oddílu MP se 
stala jejich vedoucí. Zde tak jako v Meziboří pracovala bez potřebného 
zázemí (bez požární zbrojnice a techniky), což kladlo velké nároky na 
vedoucího a bylo těžké udržet zájem a aktivitu dětí. v roce 1977 začala 
pracovat na FV SPO na úseku mládeže, kde se podílela na zkvalitnění 
práce vedoucích  MP, rozvoji celostátní hry Plamen, přípravě MP na 
mezinárodní soutěže. Paní Marta Habadová byla členkou mezinárodní 
komise mládeže a podílela se na přípravě a organizaci mezinárodních 
soutěží MP v Brně a Havlíčkově Brodě. Dalším jejím koníčkem byl zpěv a 
proto se také podílela na přípravách hudebních festivalů požárnických 
hudeb v Havlíčkově Brodě. 

 
Marta pro svoji upřímnou a obětavou povahu byla mezi hasiči 

oblíbená doma i v zahraničí. Za svou dlouholetou práci s mládeží 
v požární ochraně byla oceněna řadou vyznamenání našich i 
zahraničních. 
 

 
 

Na všechny účastníky  

Memoriálu Marty Habadové  
se, těší členové výkonného výboru a odborné rady mládeže 

Městského sdružení hasičů hl. m. Prahy. 
 
 

   V Praze dne 5.9.2017 
 
 

           Martina Hartmanová                                                                Bc. Martin Wagner 
  vedoucí ORM MSH hl. m. Prahy                                                starosta MSH hl. m. Prahy 
 

 

 


