
Přeborník v šedesátkování okresu Trutnov 2014 - 2015 

OORM Trutnov vyhlašuje soutěž o Přeborníka okresu Trutnov v 
šedesátkách.  
 

Kategorie: přípravka, dívky mladší a starší, chlapci mladší a starší. 
 

• Pohár je pro členy SH ČMS okresu Trutnov. 
• Zúčastní-li se člen jiného okresu, je vyhodnocen v jednotlivé soutěži, avšak 

v celkovém pořadí do Přeborníka je vyškrtnut a pořadí se pro ohodnocení body 
posouvá (např. na druhém místě se umístila Katka z Hradce Králové, na místě třetím 
Alena z Trutnova. Do Přeborníka Katka není zařazena a Alena bere 19 bodů za druhé 
místo, kam se po vyřazení Katky posunula). 

• Ohodnoceno bude prvních deset umístěných v každé kategorii medailí. 
Výsledek celkového Přeborníka se počítá ze součtu pořadí umístění v jednotlivých 
soutěžích. Obodováno je prvních dvacet v každé kategorii (první místo – 20 bodů, 
druhé 19 bodů………dvacáté 1 bod, dvacáté první místo 0 bodů). 

• Nezúčastní-li se soutěžící nějaké soutěže, bude mu připsáno nula bodů. 
• V celkové pořadí seriálu Přeborníka se škrtají dvě soutěže s nejhorším umístěním. 
• Při shodném součtu bodů za umístění na prvních třech místech rozhoduje součet 

výsledných časů ze soutěží. 
 
Do 30.9. daného ročníku je nutné zaslat přihlášku všech dětí ze svého kolektivu, které 
připadají v úvahu, že se budou šedesátek účastnit. Tak bude vytvořena startovní listina. 
Vždy týden před konkrétní soutěží je nutné zaslat aktuální přihlášku, aby si časomíra 
mohla připravit aktuální startovní listiny p ředem a nemuselo být zdržováno zahájení 
soutěže zdlouhavým dopisováním soutěžících. Přihlášku zašlete časomíře (Jarda 
Borůvka - SDH Hajnice – email jardaboruvka@centrum.cz 
Děkujeme za pochopení!!! 

Pro soutěžní rok 2014 - 2015 jsou do seriálu zařazeny tyto soutěže: 
11.10.2014  - Horní Lánov 
25.4.2015 - Malé Svatoňovice - Memoriál Ivany Valnohové 
2.5.2015 - Úpice – MAS (bez přípravky) 
8.5.2015  - Jaroměř 
17.5.2015 - Hajnice 
23.8.2015  - Hostinné 
 

Sledujte prosím propozice jednotlivých soutěží. 

Kategorie „PŘÍPRAVKA“ 
Přípravka dle směrnice hry Plamen = do 1. 1. daného ročníku soutěžící nedovršil 6ti let věku.  
Úleva: hadice umístěny u rozdělovače jako u štafety CTIF. 
Na značce stojí rozdělovač libovolně natočen, vlevo od něho ve směru běhu jsou postaveny 
dvě svinuté hadice C. Směr nastavení spojek je libovolný, nesmí se však dotýkat země a musí 
být mezi nimi prostor na proložení archu papíru. 

Doprovod nepomáhá přes břevno, pouze na kladině. Ramena doprovodu jsou stále na úrovni 
dítěte. Dítě nesmí být vlečeno ani taženo. Doprovod zůstává stát na úrovni konce kladiny. 
U rozdělovače může být slovně napovídáno. 

Šedesátky probíhají dle platných pravidel hry Plamen!!!  


