Velká

cena v olympijském šplhu

PÍSECKÝ ŠPLHAVEC 17. 10. 2016
Propozice

Rozhodčí:
Námitky:
Ceny:

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

TJ Sokol Písek, odbor všestrannosti
Sokolovna v Písku, Tyršova ulice
Sobota 17. 10. 2015
I. kategorie - muži narození v roce 1997 a starší
8 metrů
II. kategorie - dorostenci narození v roce 1998 a mladší
4,5 metru
lll. kategorie - žákyně, dorostenky, ženy, ostatní zájemci
4,5 metru
IV. kategorie - senioři narození v roce 1975 a starší
8 metrů
Kontakt:
Mgr. Stanislav Trávníček
t: + 420 732 568 092
e: stanislavtravnicek@seznam.cz
Přihlášky:
Písemně či telefonicky na kontaktní adresu nebo při prezentaci. Uveďte, prosím,
svoje jméno a příjmení, e-mail, datum a rok narození, sportovní klub, za který
startujete, délku lana a letošní nejlepší čas.
Startovné:
50,- Kč
Finanční náležitosti: Závodníci startují na vlastní náklady, popř. přispívá vysílající organizace.
Doprava:
Z vlakového či autobusového nádraží po červené turistické značce na Velké
náměstí, odtud podchodem do Palackého sadů a dále do Tyršovy ulice. Pro auta
možnost parkování v místě.
Stravování:
Není pořadatelem zajištěno, k dispozici je místní bufet.
Upozornění:
Účastníci soutěže nejsou pořadatelem pojištěni, startují na vlastní zodpovědnost.
Pozor!!! Nezletilí účastníci předloží u prezentace písemný souhlas svého
zákonného zástupce se startem v soutěži
B. Technická ustanovení
Podmínky účasti: Prezence a zaplacení startovného (na požádání předložit průkaz totožnosti)
Systém soutěže: Soutěž je čtyřkolová, šplhá se na jednom laně. Pořadí startujících pro první dvě
kola je určeno podle uvedených dosažených časů (od nejhoršího k nejlepšímu),
pro druhá dvě kola je určeno aktuálními výsledky prvních kol, pořadatel si
vyhrazuje právo v nutných případech do pořadí zasáhnout.
Soutěží se podle těchto propozic a pravidel schválených výkonným výborem
olympijského šplhu ČR s platností od 1. 11. 2002., novelizovány 2.2.2014
Stručná pravidla: Start ze sedu, šplh bez přírazu nohou, elektronická časomíra
Hodnocení:
Závodník je klasifikován, pokud má alespoň jeden platný pokus. Výsledný čas
závodníka je dán nejlepším dosaženým časem. V případě shodnosti výsledného

Postup:

(nejlepšího) času u dvou a více závodníků rozhoduje lepší druhý, resp. třetí čas.
Pokud i tak dojde ke shodnosti, je vyhlášeno stejné pořadí. Pokud dojde ke
shodnosti na cenami dotovaných pozicích, má pořadatel právo uskutečnit
doplňkové pokusy.
Deleguje pořadatel
Písemně, nejpozději do skončení kola, v němž došlo ke sporné události. Vklad
100,- Kč - v případě zamítnutí propadá ve prospěch pořadatelů.
Diplomy, medaile (1. – 3. místo) a věcné ceny, dále pak každý účastník obdrží
malý dárek a výsledkovou listinu.
Soutěž je součástí seriálu „Velkých cen v olympijském šplhu“, které jsou
kvalifikací na Mistrovství České republiky v olympijském šplhu.

C. Program závodu
Velká cena OŠ Písecký šplhavec
9,30 – 10,30 prezence, rozcvičení závodníků
10,40 rozprava
11,00 slavnostní zahájení, start závodu
14,00 – 15,00 předpokládané vyhlášení výsledků Píseckého šplhavce
Děkujeme sponzorům bez jejichž přispění by se akce nemohla uskutečnit:

