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Školní sportovní klub PALESTRA, Praha Modřany a TJ SOKOL Příbram 
z pověření Komise olympijského šplhu 

 ve spolupráci s Komisí všeobecné gymnastiky České gymnastické federace 
 

pořádají 
 

ČESKÁ POJIŠŤOVNA 
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY   

V OLYMPIJSKÉM ŠPLHU 
 
 
Pořadatel: Školní sportovní klub PALESTRA, při Modřanské ZŠ s RVJ 
 Angelovova 3183, Praha 4, 143 00, Modřany 

 
Místo konání:  Obchodní centrum – Galerie Harfa 
 Českomoravská 2420/15a 
 190 93 Praha 9 – Libeň 
 

 Dopravní spojení na místo konání MČR: 
 
Termín: Sobota 14. prosince 2013 
 
Prezence: V místě konání soutěže od 11:00 do 11:45 h. 
 
Kategorie: I. Dorostenci ročník 1995 a mladší lano 4,5 m 
 II. Muži ročník 1994 – 1973 lano 8 m 
 III. Senioři ročník 1972 a starší lano 8 m 
 IV. Ženy a dorostenky není omezeno lano 4,5 m 
 
Podmínky účasti: Soutěže se mohou zúčastnit pouze závodníci, kteří v průběhu 

soutěžního roku 2013 dosáhli na některé VC času: 
  
 Dorostenci do 8 vteřin  
 Muži do 13 vteřin  
 Ženy, dorostenky a senioři není omezeno 
 
 V kategorii muži a senioři se mohou zúčastnit pouze závodníci 

registrovaní v ČGF ve sportu olympijský šplh v roce 2013. 
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Závodníci, kteří se během roku 2013 nezúčastnili žádné VC a přesto by 
na MČR chtěli startovat, mají možnost do 30. 11. 2013 požádat 
o udělení divoké karty. Žádosti směřujte na předsedu VVOŠ, Václava 
Kotlana – vaclav.kotlan@email.cz. O udělení rozhoduje VVOŠ po 
zvážení důvodů uvedených v žádosti. 

 
Startovné: 100,- Kč 
 
Přihlášky: Jméno a příjmení, rok narození, oddílová příslušnost. 

Písemně, na e-mail: info@svetsplhu.cz. 
Osobně, přímo v místě soutěže. 
 

Pravidla: Soutěží se dle platných pravidel olympijského šplhu. 
 
Systém soutěže: - šplhá se na jednom laně 

- soutěž je tříkolová pro kategorii I, III a IV, přičemž senioři startují 
s kategorií II 

- soutěž je čtyřkolová pro kategorii II, přičemž do 3. a 4. kola 
postupují závodníci s časem lepším než 8,50 s po druhém kole 

- startovní pořadí bude sestaveno podle nejlepších výkonů 
dosažených v sezóně 2013 (viz. nominační žebříček), u kategorie II 
bude pro finálová kola pořadí upraveno podle výsledků 
z předcházejících pokusů 

- výsledný čas a umístění je dán nejlepším časem ze všech kol 
- závodník je klasifikován, pokud má alespoň jeden platný pokus 
- v případě shodnosti nejlepšího času u dvou a více závodníků 

rozhoduje o pořadí lepší druhý, respektive třetí čas. 
- mistrovstvím republiky může být vyhlášen závod, pokud se ho 

zúčastní minimálně 4 soutěžící v dané kategorii 
 
Námitky: Písemně nejpozději do konce soutěžního kola, ve kterém ke sporné 

události došlo. Vklad 100 Kč. V případě zamítnutí propadá částka ve 
prospěch pořadatele. 

 
Pojištění: Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a není pořadatelem 

pojištěn proti úrazům a ztrátám. 
 
Občerstvení: Drobné občerstvení zajištěno pořadatelem. 
 
Ceny: Vítěz v každé kategorii získává diplom, medaili a pohár mistra ČR. 

První tři – diplomy, medaile a věcné ceny. 
Každý závodník obdrží diplom a upomínkové předměty.  

 
Fotografové: Martin Kozák 

 Vladimir Pomortzeff 
 David Skaloš 
 Tomáš Hejnal 
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Činovníci závodu: Ředitel závodu a hlavní rozhodčí: Pavol Niezgodzký 
Startér a elektronická časomíra: Michal Fejgl 
Hlavní komentátor závodu: Daniel Stach 
Spolukomentátor závodu: Michal Fejgl 
Rozhodčí u lana: Jiří Poes 
Ruční kontrola časomíry: Vladimír Panuška, Jan Štěpánek 
Prezence: Věra Niezgodzká, Jana Valešová 
Technická četa: Frko Ondřej, Štvrtňa Petr 
Zdravotník: Jana Pustajová 
Zpracování výsledků, tisk: TJ Sokol Příbram 

 
Časový program: 11:00 prezence (do 11:45) 

11:50 nástup, představení závodníků, rozcvičení dorostenců a  
  žen 
12:00 zahájení soutěže, 1. – 3. kolo dorostenci a ženy – 4,5 m 
12:45 doprovodný program: Equilibrium Slacklines Team; 

přestavění časomíry, rozcvičení mužů 
13:00 1. – 3. kolo senioři a 2 + 2 muži – 8 m 
 14:40 doprovodný program: Novocirkusové divadlo Cirkus 

Mlejn 
15:00 vyhlášení výsledků 
 
Časový harmonogram je pouze orientační. 

 
 
V Praze dne 18. 11. 2013 PaedDr. Pavol Niezgodzký 
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Dopravní spojení na místo konání MČR: 
- Automobilem: Galerie Harfa 

  Českomoravská 2420/15a 
  190 93 Praha 9 – Libeň 
 

mezi ulicemi Sokolovská (směr dálnice D11 – Hradec Králové, Pardubice) 
a Českomoravská (směr dálnice D8 – Německo), v těsné blízkosti O2 arény.  
 
Parkovací místa přímo pod Galerií Harfa, vjezd do podzemních garáží z ulice 
Českomoravská. 
 

- MHD: zastávka tramvají číslo 8 a 25 – Ocelářská 
 zastávka metra B – Českomoravská 
 autobusová zastávka linek číslo 151, 158 a 375 – Českomoravská 

 

mapa okolí Galerie Harfa (zdroj: mapy.google.cz; www.galerieharfa.cz)
 


