Školní sportovní klub při Modřanské ZŠ s rozšířeným vyučováním jazyků
s podporou místního úřadu městské části Praha 12

Pořádají
Velkou Cenu v olympijském šplhu

MODŘANSKÝ TARZAN
Propozice

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

Činovníci soutěţe:

Všeobecná ustanovení

Oddíl olympijského šplhu PALESTRA, Školního sportovního klubu
při Modřanské ZŠ s RVJ, Angelovova 3183, Praha-4, Modřany
Sofijské náměstí, Praha-4, Modřany
Sobota 25. 5. 2013
I.
Dorostenci
ročník 1995 a mladší lano 4,5 m
II.
Muţi
ročník 1994 – 1972 lano 8 m
III.
Senioři
ročník 1971 a starší lano 8 m
IV.
Ţeny a dorostenky ročník 1995 a starší lano 4,5 m
V.
Příchozí
ročník 1993 a starší lano 4,5 m
(Příchozí = neregistrovaná veřejnost, zatím nesoutěţící)
Ředitel soutěţe:
Tomáš Filip
Hlavní rozhodčí:
Pavol Niezgodzký
Rozhodčí u lana:
Sylvie Řěháková, Jiří Poes
Technické zabezpečení:
Tomáš Filip
Startér:
Natanael Měcháček
Prezence:
Věra Niezgodzká, Jana Valešová,
Časomíra a zápis výsledků: Natanael Měcháček, Milan Valenta

Kontaktní adresa:

PaedDr. Pavol Niezgodzký
ZŠ a MŠ ANGEL
Praze-12 Modřany
Angelovova 3183
143 00
fax: 2 401 12 55
e-mail: niezgodzky@zsangel.cz, info@svetsplhu.cz

Přihlášky:

Písemně (případně faxem nebo e-mailem) do 20. 5. 2013 na přiloţeném
formuláři (přihláška k soutěţi). Neregistrovaní zájemci, přímo na místě
soutěţe.

Startovné:
50,- Kč pro všechny kategorie.
Finanční náleţitosti: Závodníci startují na vlastní náklady.
Účastníci soutěţe nejsou pořadatelem pojištěni proti úrazům, krádeţím
a ztrátám.
Prezence:
25. 5. 2013 od 9:45 do 10:15 v místě soutěţe.
Doprava:
Z centra Prahy tramvají č. 3 (Václavské náměstí) č. 17 (Staroměstská).
Z Hlavního nádraží nebo autobusového nádraţí Florenc metrem „C“
do stanice Kačerov, dále autobusem č. 150, 157 nebo 139 (do zastávky
Tylova Čtvrť a poté cca 400m směrem dále ulicí Československého
Exilu).
Ze Smíchovského nádraží autobusem č. 253
Všechny moţnosti směr Modřany do stanice – Poliklinika Modřany.
Po vystoupení je konstrukce šplhu na dohled.
Mapka – příloha propozic.
Stravování:
pořadatel nezajišťuje, v místě soutěţe jsou prodejny potravin či
restaurace.
Ubytování:
Z pátku na sobotu můţe zajistit pořadatel ve škole na ţíněnkách
ve vlastních spacích pytlích. Zájemci označit v přihlášce!

B.
Podmínky účasti:

Systém soutěţe:

Předpis:
Hodnocení:

Připomínky:

Ceny:

Technická ustanovení

- úplné a včasné odeslání přihlášky do soutěţe
- na poţádání předloţit průkaz totoţnosti
- při startu závodníků mladších 18 let v I. kategorii je nutný písemný
souhlas zákonného zástupce
- doporučené sportovní oblečení – tričko, trenýrky, naboso.
Soutěţ VC je čtyřkolová. V kaţdém kole má závodník jeden pokus.
Šplhá se současně na dvou lanech. Pořadí startujících v závodě bude
určeno podle dosaţených časů uvedených v přihlášce. Pořadí
startujících ve 3. a 4. kole se upraví podle dosaţených výsledků v 1. a 2.
kole
Soutěţí 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 dosaţeným časem.
V případě shodnosti výsledného (nejlepšího) času u dvou a více
závodníků rozhoduje lepší druhý čas (platí, ţe jakýkoliv čas je lepší neţ
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.
Kaţdý účastník závodu, který podle uvedených pravidel vyšplhá 8m
(dorostenky a ţeny na 4,5 m), získá plaketu „Modřanský Tarzan“,
kterou můţe získat jen jednou za ţivot, diplom s uvedením
dosaţeného času, umístěním v závodu a věcné ceny od sponzorů.
Generálním sponzorem soutěţe je Nestlé ČR.
Závod je zařazen do série Velkých Cen (VC) v olympijském šplhu ČR.

C.

Časový harmonogram

Prezence:
9:45 – 10:15 hod.
Nástup a představení soutěţících:
10:30 hod.
Začátek závodu:
10:45 hod.
Soutěţ zahájí kategorie na 8 m muţi a senioři, následují kategorie na 4,5 m (cca v 12.15 hod.)
a ukončí doplňkový vyřazovací závod na 4,5 m (cca v 13:15 hod.).
Předpokládané ukončení soutěţe:
13:45 hod.
Vyhlášení vítězů:
cca 30 min. po ukončení soutěţe.
Pořadatel si vyhrazuje právo závod v případě velmi nepříznivého počasí přerušit.
V případě většího zájmu prosíme o namnoţení a předání propozic a přihlášek
dalším zájemcům.
V Praze, 6. 5. 2013.

Pavol Niezgodzký
Předseda ŠSK PALESTRA Praha

Přihláška
Přihlašuji se k závodu v olympijském šplhu VC Modřanský Tarzan, který se koná 25. 5. 2013
podle daných propozic v kategorii – 8 m, 4,5 m (nehodící se škrtněte)
Jméno a příjmení:……………………………….
Adresa:………………………………………….

Datum narození:……………
Klub:……………………….

Telefon:………………………
Předpokládaný dosaţený čas (pro sestavení startovní listiny):……………………
Zájem o ubytování: pátek (1 noc): ANO/NE
Beru na vědomí, ţe budu závodit na vlastní odpovědnost.
………………………………
podpis závodníka

……………………………
u dorostenců podpis rodiče

