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

II. ročník závodu škol ve šplhu na laně

ŠPLH NA VÝSTAVIŠTI
Propozice
Pořadatel:

Sokol Brno I, Veletrhy Brno a.s.

Místo konání:

Brno - Výstaviště, pavilon V

Termín konání:

Pátek 4. 11. 2016

Kategorie:

ročník

délka lana

I.

žáci 1. stupně ZŠ

2005 a mladší

3 metry

II.

žáci 2. stupně ZŠ a odpovídajících

2001 a mladší

4,5 metru

1997 a mladší

4,5 metru

ročníků víceletých gymnázií
III.

studenti středních škol

Činovníci soutěže:

Ředitel soutěže:
Hlavní rozhodčí:
Časomíra a zápis výsledků:

Přihlášky:

Kontaktní osoba: Robert Šimík
Tel.: +420 603 913 340
simik.splhbrno@seznam.cz

Šimík Robert (+420 603 913 340)
simik.splhbrno@seznam.cz
Krejčí Jiří
Effenberger Jiří

Zasílejte e-mailem na adresu dana.ciglova@gmail.com
Termín podání přihlášek do 1. 11. 2016
Pro přihlášku použijte přiložený formulář (přihláška do soutěže škol).
Kontaktní osoba: Dana Ciglová, tel.: 732 227 605.

Technická ustanovení

Při prezenci odevzdá doprovázející učitel soupisku závodníků potvrzenou ředitelem školy.
Ředitel školy potvrzuje svým podpisem, že všichni žáci uvedení na soupisce jsou zdrávi a cvičí
v hodinách TV bez omezení.
Zodpovědnost za žáky v průběhu soutěže nese doprovázející učitel.

Systém závodu:
-

-

Závod je tříkolový. Pořadí startujících v závodě bude v 1. kole určeno podle
dosažených časů uvedených v přihlášce, v dalších kolech se upraví podle výsledků
v kolech předchozích.
V každé věkové kategorii proběhne soutěž chlapců i soutěž dívek odděleně.
V každé kategorii proběhne závod jednotlivců a zároveň závod družstev.
Družstvo je složeno z 3-4 závodníků dané školy, do soutěže se započítávají nejlepší
časy 3 nejlepších závodníků.
Šplhá se bez přírazu (bez pomoci nohou), startuje se ze sedu.
Čas je měřen elektronicky.

Časový program

Prezence a rozcvičení kategorie I (1. stupeň ZŠ)
Závod kategorie I
Vyhlášení výsledků kategorie I
Prezence a rozcvičení kategorie II (2. stupeň ZŠ)
Závod kategorie II
Vyhlášení výsledků kategorie II
Prezence a rozcvičení kategorie III (střední školy)
Závod kategorie III
Vyhlášení výsledků kategorie III

9:15 - 9:45 hod.
10:00 - 10:45 hod.
10:45 hod.
10:45 - 11:15 hod.
11:30 - 12:30 hod.
12:30 hod.
12:30 - 13:00 hod.
13:00 - 14:30 hod.
14:30 hod.

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

V Brně dne 17. 9. 2016

Kontaktní osoba: Robert Šimík
Tel.: +420 603 913 340
simik.splhbrno@seznam.cz

Robert Šimík, ředitel závodu

