
Olympia obchodní centrum, Sokol Brno I a Sokolská župa Jana Máchala  
pořádají 

 

7. ročník Velké ceny jižní Moravy ve šplhu na laně 
 

ŠPLH V OLYMPII 
                                                                                                              

Propozice 
 

 

 

 

 

A. Všeobecná ustanovení 

 
Pořadatel: Olympia obchodní centrum, TJ Sokol Brno I, Sokolská župa Jana Máchala. 
 
Místo konání:  Olympia obchodní centrum, U Dálnice 77, 664 42 Modřice 
    

Termín konání: Sobota 4. 6. 2016 
 
Kategorie:   

 
 

 
 
 
 
Činovníci soutěže:  Ředitel soutěže: Šimík Robert 
 Hlavní rozhodčí:  Krejčí Jiří 

Časomíra: Effenberger Jiří 
                                                
Kontaktní adresa:  Sokolská župa Jana Máchala, Kounicova 20/22, 602 00 Brno 
   Robert Šimík, tel. 603 913 340 (simik.splhbrno@seznam.cz)  
 
Přihlášky:  Zasílejte e-mailem na adresu dana.ciglova@gmail.com 
   Termín podání přihlášek do 1. 6. 2016    

Pro přihlášku použijte přiložený formulář (přihláška k závodu). 
Kontaktní osoba: Dana Ciglová, tel.: 732 227 605. 

 
Prezence: 4. 6. 2016 od 12:00 hod v místě konání. 
 

 kategorie ročník délka lana 
I. 
II. 

Žáci 
Dorostenci 

2001 a mladší 
1998-2000 

4,5 m 
4,5 m 

III. 
IV. 
V. 

Muži 
Senioři 
Ženy a dorostenky 

1997-1976 
1975 a starší 
není omezeno 

8 m 
8 m 
4,5 m 

https://mapy.cz/zakladni?x=16.6330248&y=49.1383807&z=17&source=firm&id=12714734


B. Technická ustanovení 

 

 
Podmínky účasti:  

- Úplné a včasné odeslání přihlášky (do 1. 6. 2016). 
- Na požádání předložit průkaz totožnosti. 
- Při startu závodníků mladších 18 let ve I., II. a V. kategorii je nutný písemný 

souhlas zákonného zástupce. 
 
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 Výkonným výborem 
šplhu ČR (dle aktuálního znění ze dne 19. 1. 2016). 

 
Hodnocení: 

- 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 (resp. třetí a čtvrtý) 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: 12:00 - 12:45 hod. 
Rozcvičení: 12:15 - 12:45 hod. 
Nástup a představení soutěžících na 4,5 m laně: 12:45 hod. 
Zahájení závodu na 4,5 m laně: 13:00 hod. 
Vyhlášení výsledků na 4,5 m laně: 14:15 hod. 
Zahájení závodu na 8 m laně:  14:30 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 15. 3. 2016       Robert Šimík, ředitel závodu 
 
 

 

 


