
 

 

a SDH Svitávka 

VÁS SRDEČNĚ ZVE  

NA 

Halovou Štafetu 4x60m se STARÝM LÍSKOVCEM – SPORTEM 
 (dorost a junior 2x2x60m) – závod v rámci prvního kvalifikačního kola 

ZIMNÍHO HALOVÉHO KVARTETA 
Datum konání: sobota 29.1.2022 

Místo konání: Sportovní hala Svitávka, Hybešova 562, Svitávka  

 

Disciplína: štafeta 4 x 60 m (člunková s otočkou), dorost 2x2x60m 

Pravidla a provedení štafety naleznete na: https://zimnihalovekvarteto.webnode.cz 
 

Přihlašování elektronicky na: pozarnisport.hasicovo.cz 
Nově také funguje stránka zhk.hasicovo.cz 

 

Kategorie: 
                               přípravka – čtyřčlenná družstva – smíšená (2016 a mladší) 

                            nejmladší žáci – čtyřčlenná družstva - smíšená (2013,2014,2015 a ml.)   
             mladší žáci – čtyřčlenná družstva – smíšená (2011,2012 a ml.) 
             starší žáci – čtyřčlenná družstva – smíšená (2009,2010 a ml.) 

             nejstarší žáci – čtyřčlenná družstva – smíšená  (2007,2008 a ml.) 

            dorost – dvoučlenné družstvo – smíšené, dorci, dorky (2004 -2007)  
             junioři – dvoučlenné družstvo – smíšené, junioři, juniorky (1999-2004) 

 
V případě malého počtu přihlášených dorostenců si pořadatelé vyhrazují právo na změnu. 

 

 

 

https://zimnihalovekvarteto.webnode.cz/


Časový rozvrh Varinta 1 
8.00 – 9.00 prezence nejmladší a mladší žáci, 

9.30  začátek 

10.00 – 10.30 prezence nejstarší žáci, starší žáci  

11.30 – 12.00 prezence dorostu, juniorů 

12.30 – 13.00 prezence přípravky 

Vyhlášení vždy po ukončení kategorie. 

Časový rozvrh Varinta 2 
Příjezd dle sborů, budete informováni předem 

 

Startovné: 60,-- Kč na osobu (závodníka), startovné bude zasláno na účet: 211268947/0300  

  
do poznámky napište název SDH a počet zádovníků.  Zaplacení startovného nejpozději do 27.1.2022 (POZOR! 
bankovní převod trvá 3 pracovní dny).  V případě neuhrazení poplatku včas nebude družstvu umožněno soutěžit 
(pokud se družstvo nedostaví, startovné propadá).  
 
 

Ubytování:    nezajišťujeme 
Strava:   občerstvení v prostorách haly 
 

Zdravotní služba:  člen SDH Svitávka 
 
Štáb soutěže:         starosta SDH Petr Dvořák, 

velitel soutěže: Aranka Nováková 
prezence a výsledky Vítězslav Novák 
hlavní rozhodčí: Jitka Flodrová 
za ZHK Alexander Filipčík 
 

Technická četa: SDH Svitávka 
 
Soutěž je zaměřena na propagaci činnosti mladých hasičů, proto Vás žádáme o ustrojennost a chování 
odpovídající významu akce. Účastníci včetně doprovodu a diváků jsou povinni respektovat provozní řád 
sportovního zařízení a řídit se pokyny pořadatelů – zdržovat se v prostorách, které jim určí pořadatelé 

!!! sportovní sálová obuv 
pro všechny účastníky, kteří vstoupí na plochu, včetně vedoucích a 
rozhodčích!!! 
 

 Účastníci závodů jsou povinni dodržovat v době konání závodů platného Nařízení vlády ČR, opatření 
Ministerstva zdravotnictví ČR a ostatních orgánů státní správy v souvislosti se zvládáním nákazy COVID-
19. Bude vyžadováno od všech účastníků maximální zodpovědnost a respektování všech potřebných 
opatření. Podmínkou pro účast bude mimo jiné podepsání čestného prohlášení o negativním výsledku 
na přítomnost viru SARS-CoV-2, zdravotním stavu, o bezinfekčnosti apod. pokud to bude v době konání 
závodů nutné. 
 
 



 Všichni musíme být také připraveni na možné zrušení závodu a to třeba i těsně před ním, pokud to bude 
nutné a momentální situace to bude vyžadovat 
 

 
Pro info můžete zavolat Aranka Nováková  tel: 721 413 100 ve všední den po 17. hodině 

Pro info k objasnění přihlášování a odhlašování do závodu volejte Alexander Filipčík 777 249 534 

Pevné zdraví a těšíme se na vás 

Druhý závod v rámci kvalifikace  

Raškovice 

 sobota 12. 2 2022 

tel:721

