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TJ SOKOL Příbram
vyhlašuje

17. ročník
MEMORIÁLU BEDŘICHA ŠUPČÍKA
v olympijském šplhu

PROPOZICE
A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Pořadatel:

Tělocvičná jednota Sokol Příbram.

2. Termín:

Sobota 26. března 2011.

3. Místo:

Sokolovna TJ Sokol Příbram, Příbram I, Gen. Tesaříka 162.

4. Činovníci:

ředitel Memoriálu:
organizační tým:

vrchní rozhodčí:
startér:
rozhodčí u lana
instalace cílového čidla:
technická četa:
prezence závodníků:
zpracování výsledků:

5. Přihlášky:

Svatopluk Chrastina st.
Pavel Fíla
Tomáš Ježek
Jiří Kotlan
Václav Kotlan
Ondřej Štěrba
Jiří Trávníček
Pavol Niezgodzký
Matěj Bábíček
A: Sylva Řeháková
B: Josef Diviš
Svatopluk Chrastina ml.
František Beran
Květa Krejčíková
Dana Chlumecká
Jana Chrastinová

Nejpozději do 20. března,
elektronicky na adrese http://sokolpribram.cz/mbs/prihlaska-mbs-2011 nebo
e-mailem kotlan.jiri@centrum.cz, popř. telefonicky: Václav Kotlan 608 972 412.
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6. Startovné:

50 Kč pro všechny kategorie.

7. Cestovné:

Závodníkům I. a II. kategorie bude proplaceno 50% jízdného autobusem
(i v případě použití vlastního dopravního prostředku), závodníkům
III. kategorie 100 %.

8. Stravování: Občerstvení bude možné zakoupit v bufetu v přísálí tělocvičny po celou dobu
závodu. Závodníci dostanou občerstvení po skončení závodu.
9. Pojištění:

Účastníci nejsou pojištěni proti úrazu ani ztrátám.

10. Prezence:

Při vstupu do velké tělocvičny.

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ
1. Disciplina a kategorie:
- šplh na laně bez přírazu nohou; start ze sedu na podlaze
- pořadí závodníků bude sestaveno podle aktuální výkonnosti
- závod je uspořádán jako paralelní šplh na dvou lanech současně; v
následujícím kole si závodníci pořadí lan vymění
a) kategorie I. - muži, narozeni 1992 a starší
olympijský šplh do výše 8 m
b) kategorie II. - senioři, narozeni 1970 a starší
olympijský šplh do výše 8 m
c) kategorie III. - dorostenci, narozeni 1993 a mladší
šplh do výše 4,5 m
d) vložený závod na 4,5 m
uzavřený závod pro 7 nejlepších závodníků mužské kategorie a vítěze
dorostenecké kategorie
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2. Systém soutěže:
- pro kategorii I. je soutěž tříkolová, první dvě kola jsou společná pro všechny
závodníky a do posledního finálového kola postupuje 10 nejlepších
závodníků z kol předchozích.
- pro kategorii II. je soutěž tříkolová.
- pro kategorii III. je soutěž tříkolová, první dvě kola jsou společná pro
všechny závodníky a do posledního finálového kola postupuje 8 nejlepších
závodníků z kol předchozích.
- pro vložený závod na 4,5 m je soutěž jednokolová systémem K.O. dvojic.
Vítěz z každé dvojice postupuje do dalšího kola. Startovní rozdělení bude určeno
losem.
- pořadatel si vyhrazuje právo zasáhnout do startovního pořadí závodníků
- sportovní oblečení není předepsáno
- závodí se dle pravidel schválených VVOŠ (viz www.svetsplhu.cz)
3. Hodnocení:

4. Ceny:

- závodník je klasifikován, pokud má alespoň jeden platný pokus. Z platných
pokusů platí čas lepšího pokusu.
I. kategorie:

Vítěz obdrží:
-medaili Memoriálu
-diplom
pozn. na putovní cenu MBŠ bude umístěn štítek s jeho jménem
Závodníci na 2. a 3. místě obdrží:
- medaili Memoriálu
- diplom

II. kategorie

Závodníci narození 1968 a starší obdrží za 1. až 3. místo:
- medaili
- diplom

III. kategorie:

Závodníci na 1. až 3. místě obdrží:
- medaili Memoriálu
- diplom

Každý závodník z celého startovního pole obdrží tričko s motivem MBŠ, věcnou cenu a
pamětní list MBŠ.
5. Klub B. Š.

- závodníci, kteří překonají v soutěži na 8 m čas, kterým Bedřich Šupčík zvítězil
v r. 1924 na OH v Paříži (7,20 s), se automaticky stávají členy prestižního Klubu
Bedřicha Šupčíka. Každý člen obdrží při vstupu do klubu skleněnou trofej s
vyobrazením našeho prvního olympijského vítěze. Členové klubu jsou označení
ve výsledkové listině.
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- písemně, nejpozději do skončení daného soutěžního kola, ve kterém ke sporné
události došlo. K písemnému protestu se přikládá vklad 100,- Kč, který
v případě zamítnutí propadá ve prospěch pořadatele
- podávají se vrchnímu rozhodčímu

7. Časový program:
11:40 - 12:20
13:00
13:15
14:00
14:10
15:20
15:30
15:45

prezence všech závodníků
nástup všech závodníků
zahájení závodu III. kategorie
doprovodný program
zahájení závodu I. a II. kategorie
doprovodný program
zahájení vloženého závodu na 4,5 m
vyhodnocení Memoriálu Bedřicha Šupčíka

Časový harmonogram je pouze orientační.

8. Ubytování:

- možnost přespání v tělocvičně z pátku na sobotu ve vlastním spacím pytli.

9. Historie MBŠ - výsledkové listiny ze všech předchozích MBŠ naleznete na
www.memorialbs.wz.cz

Kompletní informace věnované olympijskému šplhu jsou k dispozici na adrese www.svetsplhu.cz
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