
Kontaktní osoba: Matěj Cigl 

Tel. +420 721 320 886   

cigl@splhbrno.cz   

T.J. Sokol Brno I a Sokolská župa Jana Máchala 
 

pořádají 
 

11. ročník Velké ceny Jižní Moravy ve šplhu na laně 
 
                                                                                                              

Propozice 
 
 
Pořadatel: T.J. Sokol Brno I a Sokolská župa Jana Máchala 
 

Akce se koná za finanční podpory ČOS 
 
Místo konání:  Kulturní centrum Babylon, Kounicova 686/22, 602 00 Brno - střed 
    

 
Termín konání: Sobota 11. 09. 2021 
 
 
Kategorie: I.     Žáci   2006 a mladší  4,5 m 
 II.    Žákyně   2006 a mladší  4,5 m   
 III.   Dorostenci  2003 – 2005  4,5 m 
 IV.   Ženy a dorostenky 2005 a starší  4,5 m 
 V.    Muži   2002 – 1971  8 m 
 VI.   Masters 1970 a starší  8 m 
 
 
Činovníci soutěže:  Ředitel soutěže: Matěj Cigl (+420 721 320 886) 
  cigl@splhbrno.cz  
 Hlavní rozhodčí:  Krejčí Jiří 

Časomíra: Effenberger Jiří 
                                                
Přihlášky:  Termín podání přihlášek do čtvrtka 9. 9. 2021    
   (ve výjimečných případech možnost přihlášení přímo na místě) 

Přihlášení elektronicky na www.svetsplhu.cz nebo e-mailem na adresu 
dana.ciglova@tjsokolbrno1.cz. 

Kontaktní osoba: Dana Ciglová, tel.: +420 732 227 605. 
 
Prezence: 11. 9. 2021 od 11:00 hod v místě konání, dle časového programu 
 
Startovné:  zdarma 
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Technická ustanovení 

 
Závod je tříkolový v kategorii I, II a IV (žáci, žákyně, dorostenky a ženy) a čtyřkolový 
v kategorii III, V a VI (dorostenci, muži, Masters). Pořadí startujících v závodě bude v 1. kole 
určeno podle časů uvedených v přihlášce, v dalších kolech se upraví podle dosažených 
výsledků v kolech předchozích. První dvě kola jsou určena pro všechny závodníky, do třetího 
a čtvrtého kola (finále) postupují pouze závodníci, kteří v prvních dvou kolech splní limit pro 
postup (netýká se kategorie VI – Masters). 

Limity pro postup do finále pro jednotlivé kategorie: 

Kategorie I (žáci) – 10 sekund 
Kategorie II (žákyně) – 10 sekund 
Kategorie III (dorostenci) – 7 sekund 
Kategorie IV (ženy a dorostenky)) - 10 sekund 
Kategorie V (muži) – 10 sekund 
 
Závod se koná podle těchto propozic a pravidel schválených Výkonným výborem šplhu na 
laně ČR. 
Účastí v závodu poskytuje soutěžící souhlas s fotografováním a filmováním s následným 
použitím pro účely propagace závodu.  
Při startu závodníků mladších 18 let v I., II. a III. kategorii je nutný písemný souhlas 
zákonného zástupce. 
Všichni účastníci jsou povinni respektovat veškerá platná epidemiologická nařízení vlády ČR. 

 

 Časový program 

 
Prezence a rozcvičení kategorie I, II, III a IV (4,5 m) 11:00 - 12:30 hod. 

Nástup a zahájení závodu kategorie I, II, III a IV ( (4,5 m) 13:00 hod. 

Vyhlášení výsledků kategorie I, II, III a IV ( (4,5 m) 14:15 hod. 

Prezence a rozcvičení kategorie V a VI (8 m) 14:15 - 14:45 hod. 

Nástup a zahájení závodu kategorie V a VI (8 m) 15:00 hod. 

Vyhlášení výsledků kategorie V a VI (8 m) 16:45 hod. 

 

Časový program je orientační a organizátor si vyhrazuje právo jej změnit. 
 
 
 
V Brně dne 25. 08. 2021     Matěj Cigl, ředitel závodu 


