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Věc: Organizační zajištění Ligy mladých hasičů OSH Šumperk 2019/2020 – 2. kolo Šumperský Soptík 

Datum konání: 28. 9. 2019 

Místo konání: Šumperk, Tyršův stadion (atletická dráha - tartan tři běžecké dráhy) 
Prezence: 7:30 – 8:30 hod (možnost provádět případné změny ve startovní listině) 

Zahájení: 9:00 hod 
Zdravotní služba: zajistí OSH Šumperk 
Startovné: 40 Kč za závodníka 

 
Štáb soutěže: náčelník štábu Milena Sobotková 

 velitel soutěže Libor Kvapil 
 hlavní rozhodčí 

sčítací komise 
Radim Ženožička (kat. mladší), Jan Rotter (kat. starší) 
Michal Chládek, Aleš Elšík, Magdalena Johnová 

 tajemník Martin Sobotka ml. 
 organizační pracovník Milena Sobotková, Vendula Špačková, Monika Sobotková 

Kategorie: družstva: mladší, starší 
 jednotlivci: mladší (dívky, chlapci), rok nar. (2009, 2010, 2011, …) 
  starší (dívky, chlapci), rok nar. (2005, 2006, 2007, …) 
  přípravka, datum nar. (29.9.2012 - 28.9.2015) 

 
Výjimka: Kategorie přípravka bude mít hadice v kotouči libovolně umístěny na úrovni rozdělovače, 

spojky uloženy libovolně. Pokud bude člen v přípravce zařazen do družstva kategorie 
mladších, bude jeho čas do hodnocení družstva započítáván. Závodník v kategorii přípravka 
nesmí dovršit v den konání soutěže 7 let a musí dovršit 4 let. 

 
Disciplína: běh na 60 m s překážkami 

 

Nářadí: vlastní, každé družstvo nejméně 2 soutěžní sady nářadí 
 

Ústroj: soutěžící cvičný nebo sportovní stejnokroj 
vedoucí, rozhodčí vycházkový nebo cvičný stejnokroj 

 
Hodnocení: Každé desetičlenné družstvo může postavit 2 pětičlenné hlídky. Do hodnocení družstva se 

započítává výsledek lepší pětičlenné hlídky. Do hodnocení hlídky se započítávají časy 
nejlepších čtyř závodníků z prvního pokusu. Do druhého kola postupuje prvních 30 závodníků 
z každé kategorie, kteří startují v opačném pořadí. Do kategorie jednotlivců se započítává 
nejlepší čas z obou pokusů. Nejlepší jednotlivci budou oceněni věcnými cenami. Účastí na 
soutěži je možno získat výkonnostní třídy. 

Vyhodnocení: Kategorie přípravka, mladší dívky,mladší chlapci a kompletní kategorie mladších žáků a 
přípravky proběhne před startem kategorie starších žáků (rozběhy+30 
nejlepších+vyhodnocení). 

Přihlášky ve formátu Excelu zašlete nejpozději do 26. 9. 2019 na email: oshorm.sumperk@seznam.cz 

Informace k organizačnímu zajištění soutěže Šumperský Soptík jsou k dispozici také na www.oshorm-sumperk.cz 

Z důvodu zajištění hladkého průběhu soutěže žádáme o včasný příjezd a dodržování pokynů organizátorů akce. 

Soutěž je zaměřena na propagaci činnosti mladých hasičů, proto dbejte na ustrojení a chování odpovídající významu akce. 

Soutěž probíhá dle Směrnice hry PLAMEN (platných od 1.9. 2016) , pokud toto OZ neurčí jinak! 

Možnost kontroly členských průkazů MH. Každé zúčastněné SDH okresu Šumperk doveze s sebou jednoho rozhodčího
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