Sokol Brno I ve spolupráci s Veletrhy Brno, a.s.
pořádají
v rámci Sportovního veletrhu Sport Life

I. ročník závodu v olympijském šplhu

MEMORIÁL LADISLAVA VÁCHY
Propozice
A. Všeobecná ustanovení
Pořadatel:

Sokol Brno I, BVV

Místo konání:

Brno - Výstaviště, pavilon V

Termín konání:

Sobota 8. 11. 2014

Kategorie:
I.
II.
III.
IV.
V.

kategorie

ročník

délka lana

Žáci
Dorostenci
Muži
Senioři
Ženy a dorostenky

1999 a mladší
1996-1998
1995-1974
1973 a starší
není omezeno

4,5 m
4,5 m
8m
8m
4,5 m

Činovníci soutěže:

Ředitel soutěže:
Hlavní rozhodčí:
Časomíra a zápis výsledků:
Technické zabezpečení:

Šimík Robert
Krejčí Jiří
Effenberger Jiří
Opluštil Jan

Přihlášky:

Zasílejte e-mailem na adresu dana.ciglova@gmail.com
Termín podání přihlášek do 1. 11. 2014
Pro přihlášku použijte přiložený formulář (přihláška k závodu).
Kontaktní osoba: Dana Ciglová, tel.: 732 227 605.

Prezence:

8. 11. 2014 od 9:00 hod v místě konání - pro závod na laně 4,5 metrů,
od 13:00 hod v místě konání - pro závod na 8 metrů (dle časového
programu).

Ubytování:

Možnost ubytování v tělocvičně Sokola Brno I, Kounicova 20/22 z pátku
7. 11. 2014 na sobotu 8. 11. 2014.
Požadavek na ubytování je nutné uvést v přihlášce.

Kdo byl Ladislav Vácha?
(1899 Brno - 1943 Brno)

 Člen Sokola Brno I, reprezentant Československa ve
sportovní gymnastice.
 Účastník 3 olympijských her (Antverpy 1920, Paříž 1924,
Amsterdam 1928), držitel 5 olympijských medailí bronzový na OH v Paříži ve šplhu.
 Zemřel roku 1943 na následky mučení gestapem.

B. Technická ustanovení

Podmínky účasti:
-

Úplné a včasné odeslání přihlášky (do 1. 11. 2014).
Na požádání předložit průkaz totožnosti.
Při startu závodníků mladších 18 let ve I., II. a V. kategorii je nutný písemný
souhlas zákonného zástupce.
Doporučené sportovní oblečení – tričko, trenýrky, naboso.

Systém závodu:
-

Závod je čtyřkolový. V každém kole má závodník jeden pokus. Šplhá se na jednom
laně.
Pořadí startujících v závodě bude v 1. kole určeno podle dosažených časů
uvedených v přihlášce.
Pořadí startujících v dalších kolech se upraví podle dosažených výsledků v kolech
předchozích.

Předpis:
Závod se koná podle těchto propozic a pravidel schválených Přípravným výborem
olympijského šplhu ČR (dle aktuálního znění ze dne 2. 2. 2014).
Hodnocení:
-

Závodník je klasifikován, pokud má alespoň jediný 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).
Pokud dojde i tak ke shodnosti, je vyhlášeno sdílené místo.
Pokud dojde k úplné shodnosti na místech dotovaných cenami, má pořadatel
právo uskutečnit doplňkové pokusy.

Námitky:
-

-

Námitky se podávají písemně nejpozději do skončení kola, ve kterém ke sporné
události došlo.
Vklad 100,- Kč, v případě zamítnutí propadá ve prospěch pořadatelů.

C. Časový program

Prezence žáků, dorostenců a žen

9:00 - 9:45 hod.

Rozcvičení na 4,5 m laně

9:15 - 9:45 hod.

Nástup a představení soutěžících na 4,5 m laně

10:00 hod.

Zahájení závodu na 4,5 m laně

10:15 hod.

Vyhlášení výsledků na 4,5 m laně

12:00 hod.

Prezence mužů a seniorů

13:00 - 13:45

Rozcvičení na 8 m laně

13:00- 13:45

Nástup a představení soutěžících na 8 m laně

14:00

Zahájení závodu na 8 m laně

14:15 hod.

Vyhlášení výsledků na 8 m laně

16:30 hod.

Předpokládané ukončení soutěže

16:45 hod.

Časový program je orientační a organizátor si vyhrazuje právo jej změnit.

Prosíme o namnožení a předání propozic a přihlášek dalším případným zájemcům.

V Brně dne 20. 9. 2014

Robert Šimík, ředitel závodu

Přihláška
Přihlašuji se k závodu Memoriál Ladislava Váchy v Brně 8. 11. 2014 podle daných propozic.
Kategorie (nehodící škrtněte):






muži
senioři
ženy
dorostenci
žáci

Jméno a příjmení: ______________________________ Rok narození: ______________

Klub: __________________________

Kontaktní telefon: ____________________

Předpokládaný dosažený čas (pro sestavení startovní listiny): ___________________

Mám zájem o ubytování
z pátka na sobotu:

ANO

NE

Beru na vědomí, že:
-

budu závodit na vlastní odpovědnost,
nejsem pořadatelem pojištěn proti úrazům, krádežím a ztrátám,
startuji na vlastní nebezpečí.

____________________
podpis závodníka

_______________________
u dorostenců a žáků
podpis zákonného zástupce

Pozn. Při zaslání elektronické přihlášky není potřeba přihlášku podepisovat, za podpis se považujeme odeslání
z Vaší e-mailové adresy. V takovém případě je nutný souhlas zákonného zástupce u závodníků mladších 18 let,
předložit u prezence.
Termín pro odeslání přihlášky je do 1.11.2014.

