Slovenský horolezecký spolok JAMES
Propozície
Slovenský pohár detí kategórií U10, U12, U14 v športovom lezení v disciplíne obtiažnosť

Kategória pretekov: Slovenský pohár detí vekových kategórií U10, U12 a U14, preteky A kategórie
Slovenský pohár mládeže vekovej kategórie B, preteky B kategórie
Disciplína: Obtiažnosť
Termín konania: 25.9.2021
Miesto konania: Lezecké centrum Vertigo
Adresa: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
Riaditeľ pretekov: Tomaso Greksák
Technický delegát: Vlado Mihál
Tel.č.: 0905 012 194
Hlavný rozhodca: Eva Schöneckerová Kováčová
Organizátor: Slovenský horolezecký spolok JAMES
Usporiadateľ: Slovenský horolezecký spolok JAMES
Hlavný staviteľ ciest: Dávid Závacký (SVK)
Štartovné: Základné štartovné pre predregistrovaných 25,- Eur
- členovia SHS JAMES a partnerských spolkov majú zľavu 10€
Pri pretekoch Slovenského pohára kategórie A sú pretekári povinní sa online predregistrovať
Formát petekov: - kvalifikácia - 2 cesty štýlom FLASH
- finále - jedna cesta štýlom ON SIGHT
Predregistrácia: www.james.sk
do stredy 22.9.2021 23:59
Podmienky pre účasť na pretekoch z titulu pandémie COVID-19 zverejníme na webovej stránke www.james.sk
v pondelok dňa 20.9.2021 s ohľadom na aktuálnu pandemickú situáciu v danom týždni.
Harmonogram: 08:00 - 09:00
09:00 - 09:15
09:30
14:00
15:30
16:00
16:20
16:30
18:00

Registrácia pretekárov
Technický míting
Začiatok kvalifikácie vekových kategórií U10, U12, U14 a B
Predpokladaný koniec kvalifikácie
Otvorenie izolácie - finalisti
Zatvorenie izolácie - finalisti
Prezentácia finalistov a Obhliadka
Finále pre vekové kategórie U10, U12, U14 a B
Vyhlásenie výsledkov pre vekové kategórie U10, U12, U14 a B

Vekové kategórie: Kategória U10 - chlapci, dievčatá, rok narodenia 2012, 2013, 2014 a 2015
Kategória U12 - chlapci, dievčatá, rok narodenia 2010 a 2011
Kategória U14 - chlapci, dievčatá, rok narodenia 2008 a 2009
Kategória B - chlapci, dievčatá, rok narodenia 2006 a 2007
Poznámky: Preteky prebiehajú podľa platných Pravidiel pre preteky v športovom lezení SHS JAMES a Vykonávacích predpisov
pre preteky v športovom lezení SHS JAMES pre detské kategórie.
Pretekárom vekovej kategórie B, je umožnené súťažiť na pretekoch Slovenského pohára kategórie A pre detské
vekové kategórie U14, pričom pretekári vekovej kategórie B budú súťažiť na cestách vekovej kategórie U14
ako samostatná veková kategória. Bodové hodnotenie do Slovenského pohára za umiestnenie získané na takýchto
pretekoch je pridelené ako pre preteky Slovenského pohára dospelých a mládeže kategórie B.
Na pretekoch môžu byť vyhotovené fotografie a videá pre účel informácií o pretekoch a môžu byť publikované na
webových a v tlačených médiách.
Zmena časového harmonogramu vyhradená!
Propozície pripravil: Vladimír Mihál
Propozície schválil: Anton Pacek
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