
 

               Školní sportovní klub – HO GEKON                                              

       Masarykova ZŠ, Praha 9-Újezd nad Lesy 

                  pořádají tradiční 

     PŘEBORY školní mládeže   „O studentskou pečeť“    

                   ve SPORTOVNÍM  LEZENÍ na obtížnost   
 

Termín : Středa, 15. listopadu 2017   
Místo :   Praha 9 – Újezd nad Lesy,  Polesná 1690  (tělocvična ZŠ) 

       Pozor: !!! Zákaz  vjezdu autem do Újezdu  n. Lesy ve směru od Prahy-Běchovic; nutno jet přes Klánovice x Koloděje 

Program :   registrace ……………………..  08 : 00  -  09 : 00 hod                                              

          zahájení  závodu ……………...  09 : 30 hod 

       ukončení  (předpoklad) …….….  15 : 30 hod 

Určení :  Závody jsou pořádány pro širokou mládežnickou veřejnost (i pro začátečníky a mírně pokročilé, obtížnost 
cest není stavěna na špičkové lezce). Všechny cesty jsou jištěny shora, vyjma případných rozlezení ve finále, kde 
může být určeno spodní jištění. Rozhodčí může povolit opakovaný nástup při vypadnutí z prvních chytů (uklouznutí 
apod.). Závod se obecně řídí pravidly ČHS pro sportovní lezení kategorie U14 (viz www.horosvaz.cz) a dle pokynů, 
které sdělí rozhodčí před začátkem závodu. Lezou se 2 kvalifikační cesty a finále. Členství v ČHS není podmínkou.       
Kategorie :                          0. Kat. - Školka ….. děti ještě nechodící do školy, společně CH+D                                                                                                                                       

            chlapci a dívky:      1. Kat. - roč. 2010 - 2011     2. Kat. - roč. 2008 - 2009    3. Kat. - roč. 2006 - 2007       

                                              4. Kat. - roč. 2004 - 2005     5. Kat. - roč. 2002 - 2003                                                                     
Pozn.: Starší či „zkušenější závodníci“ mohou po dohodě startovat mimo soutěž, případně jako předlezci       

Přihlášky :  předem do 12. 11. na E-mail : kurka@zspolesna.cz   /  možno i v den závodu - při registraci     

Startovné :  30,- Kč  pro předem přihlášené      50,-Kč  při registraci v den závodu 

Ceny :  První tři v každé kategorii obdrží studentskou pečeť, diplom, medaili a věcné ceny věnované   
sponzory a pořadatelem, ostatní finalisté diplom a drobnou upomínku 

Upozornění :  Závodníci startují na vlastní nebezpečí, lékařská prohlídka (roční-jako na školu v přírodě) 
doporučena. S sebou - přezutí do tělocvičny (platí i pro doprovod), oblečení a obuv vhodné na lezení 
(lezečky nejsou podmínkou, ale výhodou), sedací úvaz (po dohodě lze i zapůjčit), pití a jídlo (pro předem 
přihlášené možnost zajistit oběd ve školní jídelně (cca 40,-Kč) – nutno uvést do přihlášky), jiné občerstvení 
v blízkém okolí školy. Platí zákaz používání volného práškového magnézia.  

Kontakt - hlavní pořadatel :  Jana Kurková, tel-775 167 350;  kurka@zspolesna.cz 

Těšíme se na setkání ! 


