TJ SOKOL MLADÁ BOLESLAV ŽUPA FÜGNEROVA
s podporou města Mladá Boleslav

Pořádají
EXHIBIČNÍ ZÁVOD VE ŠPLHA NA 20m LANĚ
Propozice

A.
Pořadatel:
Místo konání:
Termín konání:
Kategorie:
Činovníci soutěže:

Kontaktní adresa:

Přihlášky:

Všeobecná ustanovení

Oddíl olympijského šplhu TJ Sokol Mladá Boleslav
Palackého 223, 293 01 Mladá Boleslav
Areál koupaliště Mladá Boleslav
Sobota 29. 6. 2013
I.
Registrovaní
lano 8m nebo 20m
II.
Příchozí
lano 8m nebo 20m
(Příchozí = neregistrovaná veřejnost, zatím nesoutěžící)
Ředitel soutěže:
Štěpán Muchka
Hlavní rozhodčí:
Štěpán Muchka
Technické zabezpečení:
Štěpán Muchka
Startér:
Eva Kyselová
Prezence:
Kristýna Horáková
Časomíra a zápis výsledků: Iva Roučková
Štěpán Muchka
TJ Sokol Mladá Boleslav
Palackého 223
Mladá Boleslav 293 01
M: 723 371 944
e-mail: stepan.muchka@gmail.com

Písemně nebo e-mailem do 25. 6. 2013 na přiloženém formuláři
(přihláška k soutěži). Neregistrovaní zájemci, přímo na místě soutěže.
Startovné:
30,- Kč pro všechny kategorie.
Finanční náležitosti: Závodníci startují na vlastní náklady.
Účastníci soutěže nejsou pořadatelem pojištěni proti úrazům, krádežím
a ztrátám.
Prezence:
29. 6. 2013 od 9:00 do 10:45 v místě soutěže.
Stravování:
Každý závodník dostane poukázku na občerstvení.

Ubytování:

Z pátku na sobotu může zajistit pořadatel přespání v TJ Sokol Mladá
Boleslav na žíněnkách ve vlastních spacích pytlích. Zájemci označit
v přihlášce!

B.
Podmínky účasti:

Systém soutěže:

Předpis:
Hodnocení:

Připomínky:

Ceny:

Technická ustanovení

- úplné a včasné odeslání přihlášky do soutěže
- na požádání předložit průkaz totožnosti
- při startu závodníků mladších 18 let je nutný písemný souhlas
zákonného zástupce
- každý závodník šplhá na vlastní odpovědnost
- doporučené sportovní oblečení – tričko, trenýrky, naboso.
Šplhá se na jednom laně. Exhibice je tříkolová. Závodník si při
registraci zvolí, do jaké výšky poleze, možnost 8m nebo 20m. První a
druhé kolo je měřeno. Třetí kolo je pro příchozí a pro ukázky (např.
šplh s řetězem atd.). Pořadí startujících v závodě bude určeno podle
dosažených časů uvedených v přihlášce. Šplh bude doprovázet bohatý
doprovodný program.
Soutěží se podle těchto propozic a pravidel schválených přípravným
výborem olympijského šplhu ČR 15. ledna 2013.
Závodník je klasifikován, pokud má alespoň jeden platný pokus.
Výsledný čas závodníka je dán nejlepším dosaženým časem.
V případě shodnosti výsledného (nejlepšího) času u dvou a více
závodníků rozhoduje lepší druhý čas (platí, že jakýkoliv čas je lepší než
neplatný pokus), případně třetí. Pokud dojde i tak ke shodnosti, je
vyhlášeno stejné pořadí.
Pokud dojde k úplné shodnosti na místech dotovaných cenami, má
pořadatel právo uskutečnit doplňkové pokusy.
Písemně, nejpozději do skončení kola, ve kterém ke sporné události
došlo. Vklad 100 Kč, v případě zamítnutí propadá ve prospěch
pořadatelů.
Každý účastník závodu, který podle uvedených pravidel vyšplhá 20m,
získá diplom s uvedením dosaženého času, umístěním v závodu a věcné
ceny.

C.

Časový harmonogram

11:00 Zahájení
11:15 Doprovodný program
11:30 Šplh 20m/8m příchozí
12:15 Doprovodný program
12:45 Šplh 20m/8m příchozí
13:15 Doprovodný program
14:30 Šplh 20m/8m příchozí
14:55 Doprovodný program
15:10 Ukončení vyhlášeni
15:15 Poděkování
15:20 Předpokládaný konec
Pořadatel si vyhrazuje právo závod v případě velmi nepříznivého počasí přerušit nebo časově
upravit.

V případě většího zájmu prosíme o namnožení a předání propozic a přihlášek
dalším zájemcům.

Doprovodný program

D.
Capoeira
Bujinkan Shinobi Dojo
Mariana – šerm
Slimbox + Muay Thai
Šplh 20m/8m příchozí
Sokol – švihadla
Fatima – tanečnice

http://mb.vemcamara.cz/
http://shinobi.cz/
http://www.petrpik.cz/
http://www.bulldog-gym.cz/
http://www.svetsplhu.cz/
http://sokolmb.cz/
http://www.atelierfatima.cz/

V Mladé Boleslavi, 17. 6. 2013.

Štěpán Muchka

Směr Liberec
Exhibice - KOUPALIŠTĚ

Směr Praha

Mapa: www.mapy.cz

Přihláška
Přihlašuji se k závodu v olympijském šplhu EXHIBIČNÍ ZÁVOD NA 20m LANĚ, který se
koná 29. 6. 2013 v areálu koupaliště Mladá Boleslav podle daných propozic.
Jméno a příjmení:…………………………………….

Adresa:………………………………………….

Datum narození:………………..

Klub:……………………………………

Telefon:………………………
1. kolo šplhu* -

8m

20m

2. kolo šplhu* -

8m

20m

*Závodník zakroužkuje výšku která se bude měřit
Předpokládaný dosažený čas (pro sestavení startovní listiny):……………………
Zájem o ubytování: pátek (1 noc): ANO / NE
Beru na vědomí, že budu závodit na vlastní odpovědnost.

………………………………
podpis závodníka

……………………………
u závodníků mladších 18let podpis rodiče

