
Velká cena Nového Města nad Metují  
v athénském šplhu 

2017 
13. ročník 

 

 
 
 

Pořadatel: T.J. Sokol Nové město nad Metují 
 
Místo konání: areál sokolovny Nové Město nad Metují  
 

Neděle 25.6.2017, začátek závodů ve 12:30 hod 
         

 
Záštitu nad závodem převzalo město Nové Město nad Metují  

a závod se koná za podpory Královehradeckého kraje 



PROPOZICE 
 

Organizační výbor: Ředitel závodu - Martin Mach 
 Startér - Pavel Niezgodský 
 Technický úsek - Jiří Flégr/Antonín Kavan 
 Prezence -  Tereza Machová, Petra Křečková + další 
 Lékařská služba - Milena Cohornová 

 
Systém soutěže:  Závod probíhá na jednom laně dvoukolově, v každém kole má závodník jeden 
pokus. Pořadí startujících v prvním kole bude sestaveno podle časů uvedených v přihlášce. Pořadí 
v druhém kole bude sestaveno podle času dosaženého v 1. kole. Startuje se ze sedu bez možnosti 
odrazu patou. Šplhá se bez přírazu (bez použití nohou). Soutěží se podle pravidel schválených 
výkonným výborem olympijského šplhu ČR. 
V závodě na 14m bude zajištěna bezpečnost pomocí speciálního zařízení, horolezeckého lana a 
sedáku, jehož použití je podmínkou účasti v závodech. 
 
Kategorie Délka lana [m] 

I.kat. – žákyně, žáci  
(žáci, žákyně maximálně rok narození 2001) 

3 

II. kat. – dorostenci a dorostenky, ženy, starší žáci 
(maximálně rok na rození 1998) 

4,5 

III. kat – příchozí (mimo účastníky kat. I. a II.) 4,5 
IV. kat. – dorostenci,mládež, dospělí 14 
V kategoriích I., II. budou vyhodnoceni zvlášť dívky a chlapci. 
Pořadatel si vyhrazuje právo spojit či rozdělit kategorie podle počtu přihlášených závodníků. 
 
Zdravotní podmínky: Každý závodník startuje na vlastní odpovědnost, nezletilí se souhlasem rodičů.  
 
Startovné: pro všechny kategorie 30,- Kč, platí se každá kategorie  
 
Materiální zabezpečení: Náklady na cestovné a stravu si hradí každý sám (případně přispěje vysílající 
složka), možnost občerstvení v místě 
 
Ubytování: Na objednání můžeme poskytnout v sokolovně. Spací pytel si každý vezme vlastní. Jako 
podložka na spaní jsou k dispozici žíněnky a gymnastický koberec. Sociální zařízení je k dispozici.  
 
Časový plán závodu: 
Prezence I. a II. kategorie 11.00 – 12.15 hod. 
Prezence III. a IV. kategorie 11.00 – 13.00 hod. 
Zahájení závodů 12.30 hod. 
Začátek závodu kategorií I., II. 12.35 hod. 
Začátek závodu kategorie III. 13.15 hod. 
Začátek závodu kategorie IV. 14.00 hod. 
Plánované ukončení závodu 15.30 – 16.00 hod. 
 
Odměny: Všichni závodníci kteří vyšplhají budou odměněni. Za překonání rekordu 14,03 s na 14 m je 
odměna v hodnotě 1000 Kč. 
 
Přihlášky: Přihlášky (příjmení, jméno, adresa, rok narození, příslušnost k TJ, kategorii, aktuální 
dosažený čas, včetně požadavku na ubytování) zasílejte přednostně elektronickou formou na adresu  
martin.matej@centrum.cz  do 20. června 2017. Pokud bude přihláška zaslaná e-mailem, odevzdá 
startující originál přihlášky u prezence. Výjimečně je možné se přihlásit v den závodu u prezence, 
především příchozí kategorie. 



   
PŘIHLÁŠKA NA ZÁVOD 

V OLYMPIJSKÉM ŠPLHU NA 3m/4,5 m LAN Ě 
 

VELKÁ CENA  Nového Města nad Metují  
v athénském šplhu 

 
 

dne 25.6.2017 Nové Město nad Metují 
areál sokolovny 

 
 

Příjmení a jméno : 
 

Rok narození : 
 

Adresa (ul., obec, PSČ  ): 
 

E-mail: 
 

Telefon: 
 

Příslušnost ( SK, ŠSK AŠSK, bez 
příslušnosti, zájmová organizace ) 

 

Aktuální dosažený čas : Na 3m/4,5 m  s 
 

Zájem o nocleh : ANO  NE  
 

 
 

Níže uvedeným podpisem stvrzuji : 

− Start na vlastní nebezpečí 

− Tělesnou a zdravotní způsobilost  
 
Datum : ………………. 
 
Podpis : ………………. 
 
 
 
Souhlas zákonného zástupce závodníka mladšího 18-ti let, kteří startují v I. kategorii ( na laně o 
délce 8 m). 
 
 

Souhlasím se startem 
  
 

svého syna ……………………………………………. 
 

Datum : …………….        podpis zákonného zástupce : ………………………………. 
 
 



PŘIHLÁŠKA NA ZÁVOD 
V OLYMPIJSKÉM ŠPLHU NA 14 m DLOUHÉM LAN Ě 

 

VELKÁ CENA  Nového Města nad Metují  
v  athénském šplhu 

 
dne 25.6.2017 Nové Město nad Metují 

areál sokolovny 
 

 

Příjmení a jméno :  

Rok narození :  

Adresa (ul., obec, PSČ  ):  

E-mail:  

Telefon:  

Příslušnost ( SK, ŠSK AŠSK, bez 
příslušnosti, zájmová organizace ) 

 

Aktuální dosažený čas : 
Na 4,5 m/ 
8m/14 m 

 s 
 

Zájem o ubytováni :  ANO NE  
 

 
 
 
 
 

Níže uvedeným podpisem stvrzuji : 

− Start na vlastní nebezpečí 

− Tělesnou a zdravotní způsobilost  
 
Datum : ………………. 
 
Podpis : ………………. 

 

 


