
Kontaktní osoba: Robert Šimík                                                        

Tel.: +420 603 913 340   

rsimik@sokol.eu 

  

Tělocvičná jednota Sokol Brno I z pověření Sokolské župy Jana Máchala a ve spolupráci s Veletrhy Brno, a.s. 
pořádají v rámci Sportovního veletrhu Sport Life 

 

VII. ročník Velké ceny ve šplhu na laně  
 
 

MEMORIÁL LADISLAVA VÁCHY 
 
 

Propozice 
 
 

Pořadatel: Sokol Brno I a Veletrhy Brno a.s. 

 

Místo konání:  Veletrhy Brno, Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, pavilon P 
    

Termín konání:  Sobota 27. 11. 2021 

 

Kategorie:   

 

 

 

 

 

Činovníci soutěže:  Ředitel soutěže: Šimík Robert  (+420 603 913 340) 

  rsimik@sokol.eu 

 Hlavní rozhodčí:  Krejčí Jiří 

Časomíra a zápis výsledků: Effenberger Jiří 

                                                

Přihlášky:  Termín podání přihlášek do 24. 11. 2021   

Přihlášení elektronicky na www.svetsplhu.cz nebo e-mailem na adrese 

dciglova@sokol.eu. 

 

Prezence: 27. 11. 2021 od 12:30 hod. v místě konání, dle časového programu. 

 

Startovné: 100 Kč (platba u prezence) 

  

Ceny: závodníci na prvních 3 místech obdrží trofej a věcné ceny 

 

Akce se koná za finanční podpory Jihomoravského kraje. 

 

 kategorie ročník délka lana 

I. 

II. 

Dorostenky a ženy 

Dorostenci 

2005 a starší 

2003 - 2005 

4,5 m 

4,5 m 

III. 

IV. 

 

Muži 

Masters 

 

2002 - 1971 

1970 a starší 

 

8 m 

8 m 
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Kontaktní osoba: Robert Šimík                                                        

Tel.: +420 603 913 340   

rsimik@sokol.eu 

  

Technická ustanovení 

 

Závod je čtyřkolový. Pořadí startujících v závodě bude v 1. a 2. 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 IV – Masters). 

Limity pro postup do finále pro jednotlivé kategorie: 

Kategorie I (ženy a dorostenky) - 11 sekund 
Kategorie II (dorostenci) – 7 sekund 
Kategorie III (muži) – 11 sekund 
 

Závod se koná podle těchto propozic a pravidel schválených Přípravným výborem 

olympijského šplhu ČR (dle aktuálního znění). 

 

Účastí v závodu poskytuje soutěžící souhlas s fotografováním a filmováním s následným 
použitím pro účely propagace závodu.  

Všichni účastníci jsou povinni respektovat veškerá platná epidemiologická nařízení. Všichni 
účastníci musí mít platný test na Covid 19 nebo předložit doklad o očkování nebo prodělání 
nemoci. 
 

Časový program 

 

Prezence a rozcvičení kategorie I, II  (4,5 m) 12:00-12:45  

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

Vyhlášení výsledků kategorie I, II  (4,5 m) 14:45  

Prezence a rozcvičení kategorie III a IV (8 m) 14:30-15:15 

Nástup a zahájení závodu kategorie III a IV (8 m) 15:30  

Vyhlášení výsledků kategorie III a IV (8 m)   17:00  

 

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

 

 

V Brně dne 19. 10. 2021      Robert Šimík, ředitel závodu 
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