Jihomoravské Sokolské župy
po ádají
Velkou cenu Jižní Moravy v Olympijském šplhu

OLYMPIJSKÝ ŠPLH V OLYMPII

Propozice
A. Všeobecná ustanovení
Po adatel:

Jihomoravské Sokolské župy

Místo konání:

Olympia obchodní centrum, U Dálnice 777, 664 42 Mod ice
http://mapy.cz/OlympiaCentrum/

Termín konání:

St eda 8. 5. 2013

Kategorie:

kategorie

ro ník

délka lana

Žáci

1998 a mladší

4,5 m

II. Dorostenci

1995 – 1997

4,5 m

III. Muži

1994 – 1973

8m

IV. Senio i

1972 a starší

8m

V. Ženy a dorostenky

není omezeno

4,5 m

I.

Kontaktní adresa:

Sokolská župa Jana Máchala v Brn
Kounicova 20/22, Brno 602 00
tel. 541 213 240

ihlášky:

Zasílejte elektronicky emailem na adresu jirikr@gmail.com
ihlášku je možno poslat do 3. 5. 2013
Osoba pov ená vy izovat p ihlášky: Ji í Krej í (tel.: 777 88 38 48).

Startovné:

50,- K pro všechny kategorie

Finan ní náležitosti: Závodníci startují na vlastní náklady.
astníci sout že nejsou po adatelem pojišt ni proti úraz m,
krádežím, ztrátám.
astníci startují na vlastní nebezpe í.
Prezence:

8. 5. 2013 od 11:00 do 12:00 hod
V míst sout že v prostorách šaten u multikina.

Šatny:

Olympia obchodní centrum první poschodí vpravo od Multikina
(Planet bowling).

Doprava:

MHD: z centra Brna autobus . 49 zastávka Úzká (Va kovka), nebo tamtéž
modrý autobus nápis Olympia (zdarma).
Autem: dálnice D2 sm r Bratislava Exit 3 (Chrlice).

Stravování:

Po adatel nezajiš uje, v míst sout že potraviny, restaurace.

Ubytování:

Z úterý na st edu zajistí

po adatel v t locvi

Sokola Brno I.,

Kounicova 20/22. Požadavek na ubytování nutno uvést v p ihlášce!

B. Technická ustanovení

Podmínky ú asti:
-

úplné a v asné odeslání p ihlášky do sout že

-

na požádání p edložit pr kaz totožnosti
i startu závodník mladších 18 let v I., II. a V. kategorii je nutný písemný souhlas

-

zákonného zástupce
-

doporu ené sportovní oble ení – tri ko, trenýrky, naboso

Systém sout že:
-

Sout ž VC je ty kolová. V každém kole má závodník jeden pokus. Šplhá se na
jednom lan .

-

Po adí startujících v závod

bude ur eno podle dosažených as

uvedených

v p ihlášce. Po adí startujících v dalších kole se upraví podle dosažených výsledk
v kolech p edchozích.
edpis: Sout ží se podle t chto propozic a pravidel schválených p ípravným výborem
olympijského šplhu R 9. února 2010 (s úpravou 12. 10. 2010). Do pravidel byly
zahrnuty body ze sch ze VV olympijského šplhu a zástupc VC 19. 1. 2012.
Hodnocení:
-

Závodník je klasifikován, pokud má alespo jediný platný pokus.

-

Výsledný as závodníka je dán nejlepším dosaženým asem.

-

V p ípad

shodnosti výsledného (nejlepšího)

asu u dvou a více závodník

rozhoduje lepší druhý as (platí, že jakýkoliv as je lepší než neplatný pokus).
-

Pokud dojde i tak ke shodnosti, je vyhlášeno stejné po adí.

-

Pokud dojde k úplné shodnosti na místech dotovaných cenami, má po adatel
právo uskute nit dopl kové pokusy.

Námitky:
-

Písemn nejpozd ji do skon ení kola, ve kterém ke sporné události došlo.

-

Vklad 100,- K , v p ípad zamítnutí propadá ve prosp ch po adatel .

Ceny:
-

Každý

ú astník

závodu, který

podle

uvedených pravidel vyšplhá

8m

(dorostenci 4,5 m), obdrží diplom s uvedením dosaženého asu a umíst ním
v závodu.
-

Závod je za azen do série Velkých cen v olympijském šplhu R.

C.

asový program

Prezence a doprovodný program:

11:00 – 12:00 hod.

Rozcvi ení:

12:00 – 12:30 hod.

Nástup a p edstavení sout žících:

12:30 hod.

Za átek závodu:

12:45 hod. sout ž zahájí kategorie I na 4,5m

Zahájení závodu III. a IV. kategorie: 14:00 hod.
edpokládané vyhlášení výsledk : 16:00 hod.
edpokládané ukon ení sout že:

16:30 hod.

asový program je orienta ní a organizátor si vyhrazuje právo jej zm nit.

V p ípad

v tšího zájmu prosíme o namnožení a p edání propozic a p ihlášek dalším

zájemc m.

V Brn 8. 4. 2013

Ji í Krej í
Mobil: 777883848

