
TJ Sokol Brno I z pověření Výkonného výboru šplhu na laně

pořádá

GENERALI
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

VE ŠPLHU NA LANĚ 2021
Propozice MČR platí pouze v případě, že se COVID situace nezhorší a v opačném

případě si pořadatelé vyhrazují právo na jejich změnu.

Pořadatel: TJ Sokol Brno I

Místo konání: Kulturní centrum Babylon
Kounicova 686/22, 602 00 Brno-střed

Termín: sobota, 12. února 2022

Prezence: V místě konání soutěže od 10:45 do 11:30.

Kategorie: I. Dorostenci ročník 2005 - 2003 lano 4,5 m
II. Muži ročník 1971 - 2002 lano 8 m
III. Masters ročník 1970 a starší lano 8 m
IV. Ženy a dorostenky ročník 2005 s starší lano 4,5 m
*Dle ročníků platných pro sezónu 2021



Organizátoři soutěže jsou oprávněni zpestřit soutěž mezinárodním prvkem. V takovém případě s ohledem na
charakter soutěže jakožto Mistrovství České republiky jsou závodníci cizího občanství vyhlašováni mimo
oficiální soutěž a v rámci výsledkového servisu označeni zemí startujícího a přívlastkem "mimo soutěž".

Podmínky účasti: Soutěže se mohou zúčastnit pouze závodníci, kteří se v
průběhu soutěžního roku 2021 zúčastnili alespoň dvou Velkých Cen s
platnými časy, a zároveň dosáhli na některé Velké Ceně času:

Dorostenci čas pod 7 vteřin

Muži čas pod 11 vteřin

Masters není omezeno

Ženy a dorostenky čas pod 11 vteřin

Ve všech kategoriích se mohou zúčastnit pouze závodníci registrovaní v
ČGF ve sportu šplh na laně pro sezónu 2021.

Závodníci, kteří se během roku 2021 nezúčastnili žádné, nebo jedné VC, a
přesto by na MČR chtěli startovat, mají možnost do 30. 11. 2021 požádat o
udělení „divoké karty“. Žádosti směřujte na předsedu VVŠ, Natanaela
Měcháčka – mechacek@svetsplhu.cz. O udělení rozhoduje Výkonný výbor
šplhu na laně po zvážení důvodů uvedených v žádosti.

Startovné: 100,- (do 31. 1.)

200,- (od 1. 2. do 9. 2.)

500,- (po 9. 2.)

Přihlášky: Pomocí formuláře na webu www.svetsplhu.cz v sekci Závody v položce
závodu Generali MČR 2021.
V případě problémů písemně na e-mail: info@svetsplhu.cz, a to jméno a
příjmení, rok narození, oddílová příslušnost. Osobně, přímo v místě
soutěže.

Pravidla: Soutěží se dle platných pravidel šplhu na laně.

Systém soutěže:
● Šplhá se na jednom laně s elektronickou časomírou.
● Soutěž je tříkolová pro kategorii III (Masters), přičemž (III) Masters startují s

kategorií II (Muži).
● Soutěž je čtyřkolová pro kategorii II (Muži), I (Dorostenci) i IV (ženy a

dorostenky). V hlavní kategorii II (Muži) do 3. a 4. kola postupují závodníci s
WEB: www.svetsplhu.cz IG: ropeclimbingcz FB:SvětŠplhu.cz časem lepším
než 7,20 s po druhém kole. V kategorii I (Dorostenci) a IV (ženy a
dorostenky) je soutěž čtyřkolová, přičemž do 4. kola postupují v obou
kategoriích do finále postupují závodníci a závodnice následovně. V
kategorii I (dorostenci) závodníci s časem lepším než 4,5 s dosaženým po
třetím kole a v kategorii IV (ženy a dorostenky) závodnice s časem lepším
než 7,50 s dosaženým po třetím kole.

WEB: www.svetsplhu.cz IG: ropeclimbingcz FB: SvětŠplhu.cz

https://www.svetsplhu.cz/akce/ceska-pojistovna-mistrovstvi-ceske-republiky-ve-splhu-na-lane-2021
https://www.svetsplhu.cz/akce/ceska-pojistovna-mistrovstvi-ceske-republiky-ve-splhu-na-lane-2021
https://www.svetsplhu.cz/pravidla
https://www.svetsplhu.cz/
https://www.instagram.com/ropeclimbingcz/
https://www.facebook.com/svetsplhu.cz/


● Startovní pořadí bude sestaveno podle nejlepších výkonů dosažených v
sezóně 2021 (viz nominační žebříček), u všech kategorií (krom III Masters)
bude pořadí pro finálová kola upraveno podle výsledků z předcházejících
pokusů nominačních pokusů.

● Výsledný čas a umístění je dán nejlepším časem ze všech kol.
● Závodník je klasifikován, pokud má alespoň jeden platný pokus.
● V případě shodnosti nejlepšího času u dvou a více závodníků rozhoduje o

pořadí lepší druhý, respektive třetí čas.
● Mistrovstvím republiky může být vyhlášen závod, pokud se ho zúčastní

minimálně 4 soutěžící v dané kategorii.

Námitky: Písemně, nejpozději do konce soutěžního kola, ve kterém ke sporné
události došlo. Vklad 100 Kč. V případě zamítnutí propadá částka ve
prospěch pořadatele.

Pojištění: Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a není pořadatelem
pojištěn proti úrazům a ztrátám.

Ceny: Vítězi kategorií získají diplomy a medaile, nejlepší muž pohár mistra
ČR. První tři – diplomy, medaile a věcné ceny. Každý závodník obdrží
diplom a upomínkové předměty od sponzora.

Činovníci závodu: Ředitel závodu: Robert Šimík

Hlavní rozhodčí: Jiří Krejčí

Prezence: Dana Ciglová

Časový harmonogram: 10:45 prezence (do 11:30)

11:35 nástup, představení závodníků

11:45 rozcvičení dorostenců a žen

12:00 zahájení soutěže na 4,5 m (3 kola + 1 finálové)

12:45 doprovodný program; rozcvičení mužů

13:00 zahájení závodu na 8 m (masters 3 kola, muži 2+2
finálová)

15:00 vyhlášení výsledků

Časový harmonogram je pouze orientační, pořadatel si vyhrazuje
právo jeho změny.

V Brně dne 28. 1. 2022 TJ Sokol Brno I

WEB: www.svetsplhu.cz IG: ropeclimbingcz FB: SvětŠplhu.cz

https://www.svetsplhu.cz/
https://www.instagram.com/ropeclimbingcz/
https://www.facebook.com/svetsplhu.cz/

