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27. ročník
MEMORIÁLU BEDŘICHA ŠUPČÍKA
ve šplhu na laně

PROPOZICE
Pořadatel a místo konání:
Tělocvičná jednota Sokol Příbram, Sokolovna TJ Sokol Příbram,
Příbram I, Generála Tesaříka 162.
Termín:

Sobota 19. června 2021

Přihlášky:

Nejpozději do 16. června 2021, elektronicky ZDE nebo e-mailem
kotlan.jiri(zavinac)centrum.cz, popř. telefonicky: Jiří Kotlan 777 810 535.

Startovné:

50 Kč pro všechny kategorie pro včasně přihlášené, 150 Kč při přihlášení na místě

Kategorie:
kategorie I. - muži, narozeni 1971 až 2002, šplh na laně do výše 8 m
kategorie II. - Masters, narozeni 1970 a starší, šplh na laně do výše 8 m
kategorie III. - dorostenci, narozeni 2003 a mladší šplh na laně do výše 4,5 m
Systém soutěže:
závodí se podle pravidel šplhu na laně (viz svetsplhu.cz)
kategorie I. - tříkolová soutěž, první dvě kola jsou společná pro všechny závodníky a
do posledního finálového kola postupuje 10 nejlepších závodníků z kol předchozích.
kategorie II. - tříkolová soutěž
kategorie III. - tříkolová soutěž, první dvě kola jsou společná pro všechny závodníky
a do posledního finálového kola postupuje 8 nejlepších závodníků z kol předchozích.
Časový harmonogram:
11:30 - 12:20 prezence všech závodníků
13:00 nástup všech závodníků
13:15 zahájení závodu III. kategorie
14:00 doprovodný program
14:10 zahájení závodu I. a II. kategorie
15:30 doprovodný program
16:00 vyhodnocení Memoriálu Bedřicha Šupčíka
Časový harmonogram je pouze orientační jednotlivé kategorie budou začínat bez
prodlení po skončení předchozí.
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Klub Bedřicha Šupčíka:
Závodníci, kteří překonají v soutěži na 8 m čas, kterým Bedřich Šupčík zvítězil v
roce 1924 na OH v Paříži (7,20 s), se automaticky stávají členy prestižního Klubu
Bedřicha Šupčíka. Každý člen obdrží při vstupu do klubu skleněnou trofej s
vyobrazením našeho prvního olympijského vítěze. Členové klubu jsou označení ve
výsledkové listině.
Historie Memoriálu Bedřicha Šupčíka:
výsledkové listiny ze všech předchozích ročníků MBŠ a historii závodu naleznete na
webových stránkách Sokola Příbram.
Různé:
Všichni závodníci ze startovního pole obdrží tričko s motivem MBŠ, věcnou cenu,
pamětní list Memoriálu a občerstvení.
Sokol Příbram nabízí možnost přespání v tělocvičně z pátku na sobotu ve vlastním
spacím pytli.
Kompletní informace věnované šplhu na laně jsou k dispozici na adrese
http://www.svetsplhu.cz nebo na facebooku https://www.facebook.com/svetsplhu.cz/

Závod se koná za podpory města Příbram.
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