Propozice - pozvánka na lezeckou soutěž pro děti a mládež v lezení na obtížnost

Příborský Pavůk 2020
Místo konání:

Příbor, tělocvična bývalé základní školy na ulici Dukelská, boční (levý i pravý)
vchod ( 49.6368292N, 18.1376586E ). Výška stěny 6m.

Datum:

11. 1. 2020 (sobota)

Prezentace:

9:00 – 9:30 hod.

GDPR:

Během závodu budou pořizovány fotografie a videozáběry pro potřeby
propagace a marketingu pořadatele a sponzorů a to bez nároku na honorář.
Všichni účastníci závodu včetně doprovodu toto berou na vědomí a svou
účastí s tím souhlasí.

Startovné:

200,- Kč

Kontakt:

Jiří Babača,  603 702 412, www.moravskelezeni.cz ,

Přihlášení:

prostřednictvím webového formuláře http://www.moravskelezeni.cz/kontakt/
Pozor, maximální kapacita tělocvičny je cca 100 závodníků! V případě
naplnění tohoto počtu již nebude možné se přihlásit – bude oznámeno na
webu www.moravskelezeni.cz. Z kapacitních důvodů se mohou účastnit
závodů pouze závodníci, kteří mají v ČR trvalý pobyt.
Kategorie
Dívky / Chlapci
E
2012 a mladší
D
2010 – 2011
C
2008 – 2009
B
2006 – 2007
A
2004 – 2005
J - junioři
2002 - 2003

Cílová skupina:

závod je určen především pro středně pokročilé lezce z řad dětí a mládeže.
Z tohoto důvodu závodníci, kteří se v rámci Českého poháru mládeže a
nebo soutěže U14 v lezení na obtížnost v předchozím roce umístili na
celkovém 1. až 5. místě, mohou zúčastnit závodů MPM v lezení na
obtížnost jen mimo soutěž – uveďte při registraci v políčku oddíl „mimo
soutěž“.

Pravidla:

soutěží se v lezení na obtížnost. Cesty jsou lezeny stylem „flash“. Hodnotí se
součet nejvýše (nejdále;-) rukou dosažených chytů jednotlivých soutěžních
cest (5) vynásobených příslušným koeficientem obtížnosti každé jednotlivé
cesty (cca 4 až 9- UIAA).
Detaily budou upřesněny před zahájením závodu.

Občerstvení:

bude zajištěno.

Žádost o výpomoc:

současně bychom tímto chtěli požádat doprovod o výpomoc s odjištěním
závodníků (cca 10 jističů) a s rozhodováním (cca 10 rozhodčích).

Poznámka:

doporučujeme přibalit také skládací křesílka či karimatky na sezení. Přezůvky
do tělocvičny s sebou.
Srdečně zve Horolezecký oddíl Příbor z.s.

