T.J.Sokol Šternberk
pořádá
závod chlapců, dívek, dorostenců a mužů
ve šplhu na laně




Kdy: 7.června 2014 od 10.hod
Kde: Hlavní náměstí Šternberk

Propozice
Všeobecná ustanovení
Pořadatel:

T.J. Sokol Šternberk

Místo konání:

Hlavní náměstí Šternberk

Termín konání: 7. června 2014
ročník

Kategorie
I.mladší žáci a žákyně

délka lana

2003 a mladší

4,5m (s přírazem)

II.starší žáci a žákyně

2000 – 2002

4,5m (s přírazem)

III. dorostenci

1996 – 1999

4,5m ( ze sedu )

IV. muži

1995 a starší

8m

( ze sedu )

Kontaktní adresa: Kryl Zbyněk tel: 604534377
email: z.kryl@seznam.cz
Přihlášky: zasílejte elektronicky emailem na adresu
z.kryl@seznam.cz
Přihlášky zasílejte do 30. května 2014

Startovné:

0,- Kč

Technická ustanovení
Podmínky účasti:
- úplné a včasné odeslání přihlášky
- na požádání předložit průkaz totožnosti
- při startu závodníků mladších 18-ti let je nutný písemný
souhlas zákonného zástupce
Systém soutěže:
- mladší a starší žáci a žákyně: soutěž je tříkolová a vítěze
určí nejrychlejší pokus (časy se nesčítají).
Dorostenci a muži – jednotlivci
- Soutěž je čtyřkolová. V každém kole má závodník jeden
pokus. Šplhá se na jednom laně.
- Pořadí startujících v závodě bude určeno podle časů
uvedených v přihlášce. Pořadí startujících v dalších kolech
se upraví podle výsledků v kolech předcházejících.
Hodnocení:
- závodník je klasifikován, pokud má alespoň jeden platný
pokus
- v případě shodnosti nejlepších časů více závodníků
rozhoduje druhý lepší čas
Ceny: vítěz obdrží pohár, závodníci na prvních třech místech
obdrží medaili a závodníci do desátého místa obdrží diplom
Ubytování: po domluvě možno přespat v Sokolovně (vlastní
spací pytel a karimatka) za poplatek 30Kč osoba/noc

Časový program
Prezentace mladších a starších žáků a žákyň :
Závod mladších žáků a žákyň:
Závod starších žáků a žákyň:
Vyhlášení výsledků mladších a starších žáků i žákyň:

Závod závodu dorostenců:
Závod závodu mužů:
Vyhlášení výsledků dorostenců a mužů:

9:00 – 9:45
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:30 – 12:45
13:00 - 14:00
14:00 – 15:45
15:45 – 16:00

Prezentace dorostenců a mužů uzavírá vždy 1.hod před
zahájením závodu dané kategorie.
Časový program je pouze informativní a organizátor akce si
vyhrazuje právo jej měnit.
Závod proběhne na Hlavním náměstí ve Šternberku pod širým
nebem, v případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do
Sokolovny Šternberk ( adresa: Zahradní 23 ).

