
 

ŠPLH NA LANĚ 2022 
Závod je zařazen mezi Velké ceny (nominační závody na Mistrovství České republiky).  

 

Místo konání: Hrad Špilberk, Brno  
Hranolová věž  

Termín: sobota, 11. června 2022  

Prezence: V místě konání soutěže od 9:00, nejpozději 45 minut před zahájením závodu 
příslušné kategorie  

Kategorie: 

 
I.A Mladší žáci 2011 a mladší lano 4,5 m 

I.B Starší žáci 2007-2010 lano 4,5 m 

II. Dorostenci 2004-2006 lano 4,5 m 

III. Muži 1972-2003 lano 8 m 

IV. Masters 1971 a starší lano 8 m 

V. Dorostenky a ženy 2006 a starší lano 4,5 m 

VI.A Mladší žákyně 2011 a mladší lano 4,5 m 

VI.B Starší žákyně 2007-2010 lano 4,5 m 

Startovné:  200 Kč  starší 15 let (2006 a starší) 

  50 Kč  děti do 15 let (2007 a mladší) 

Přihlášky: 

• pomocí formuláře na webu www.svetsplhu.cz  

• přes email: dciglova@sokol.eu  

 

Pravidla: Soutěží se dle platných pravidel šplhu na laně.  



Systém soutěže:  
● Šplhá se na jednom laně s elektronickou časomírou.  
● Soutěž je tříkolová pro kategorii I, IV, VI  
● Soutěž je čtyřkolová (3 + 1 kolo finálové) pro kategorii II, III, V 

○ Limit pro postup do finálového 3. kola kategorie II.: 5,5 s  
○ Limit pro postup do finálového 3. kola kategorie III.: 9 s  
○ Limit pro postup do finálového 3. kola kategorie V.: 9 s  

● Startovní pořadí bude sestaveno podle nahlášených výchozích časů, po druhém soutěžním 
kole bude u všech kategorií pořadí upraveno podle výsledků z předcházejících 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.  

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.  

Činovníci závodu:  

Ředitel závodu: Robert Šimík    rsimik@sokol.eu  

Registrace závodníků: Dana Ciglová   dciglova@sokol.eu  

Časový harmonogram:  09:00 zahájení prezence  

09:30 zahájení rozcvičení kategorie I, VI  

10:00 zahájení závodu kategorie I, VI  

12:00 zahájení rozcvičení kategorie II, V  

12:30 zahájení závodu kategorie II, V  

14:00 zahájení rozcvičení kategorie III, IV  

14:30 zahájení závodu kategorie III, IV  

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

 
 


