Dům dětí a mládeže Modřany ve spolupráci se ŠSK Palestra Modřany
pořádá

Vánoční cenu ve šplhu na laně
Termín:
Místo:

18. prosince 2021
DDM Modřany, Herrmannova 2016/24 Praha 4
vstup do haly zadním vchodem z ulice Na Cikorce přes lávku

Propozice a soutěžní podmínky :
Z důvodu plnění protiepidemiologických podmínek nařízených vládou a
MŠMT ČR se soutěž uskuteční ve třech částech časově oddělených, tím
ulehčíme podmínkám účasti do 20 osob. Viz níže.
I.
II.
III.

Žáci a žákyně (11 – 15 let)

na 4,5 m od 11:00 h do 12:00 h
(prezence 10:30 - 10:50 h)
Dorostenci, ženy, senioři a masters na 6 m od 12:30 - 13:30 h
( prezence 12: 15 - 12:30 h)
Muži (18 – 41 let)
na 8 m od 13:30 - 15:00 h
( prezence - 13:15 - 13:30 h)

Přihlášky :
Pouze přes www.ddmm.cz od 7. 12. 18:00 h do 15. 12. 2021 včetně.
Přihlášení do systému akcí DDM Modřany - návod:
• založit Klientské centrum (https://ddmmonet.iddm.cz/registrace),
• přihlásit účastníka u příslušné akce v sekci Akce - Vánoční cena ve
šplhu pod svojí příslušnou kategorií.
Trenér může přihlásit své závodníky pod svým Klientským účtem, pokud
zná jejich osobní údaje.
Přihlášení a zaplacení startovného 100 Kč do 15.12.2021 včetně.
V případě dotazů kontaktujete ředitele závodu P. Niezgodzkého
tel. 721536513.
Pravidla: dle platných pravidel šplhu, start ze sedu, šplh bez přírazu,
elektronická časomíra, soutěž tříkolová pro všechny
(mimořádně, experimentálně zařazen závod na 6 m)
Hygienické podmínky účasti :
všichni účastníci při vstupu, prezenci a šatnách – respirátory

žáci do 12 let – bez omezení,
od 12 do 18 let – RT-PCR test ne starší jak 72 hod, nebo certifikát
o očkování, či prodělání Covidu (ne delší jak 180 dní),
• starší 18 let – certifikát o očkování, prodělání Covidu (ne delší jak
180 dní), případně platný negativní výsledek RT-PCR testu ne
starší jak 72 hod (POUZE v případě v průběhu očkování).
•
•

v Praze 6.12.2021

Pavol Niezgodzký, ředitel závodu

