
 
 

Slovenský horolezecký spolok JAMES  
 
 

Propozície 

 
Preteky B kategórie detí, mládeže a dospelých v športovom lezení v disciplíne Speed 

 
 
 
Kategória pretekov:  

               Disciplína:  
Termín konania:  
Miesto konania:  

Adresa:  
Riaditeľ pretekov:  

Technický delegát:  
 

Organizátor:  
Usporiadateľ:  

Štartovné: 

 
 
 

Formát petekov: 

 
 
 
 

Predregistrácia: 

 
 
 
 

Harmonogram: 

 
 
 
Preteky B kategórie v športovom lezení  
Speed  
29.5.2021  
Lezecké centrum LA SKALA  
Centrálna 8919/2, 010 07 Žilina  
Zuzana Bernaťáková   
Igor kollár    Tel.č.: 0902 537 324  
Slovenský horolezecký spolok JAMES  
Lezecký klub LA SKALA  
Základné štartovné pre predregistrované deti 20,- Eur  
základné štartovné pre predregistrovanú mládež a dospelých 25,- Eur  
- členovia SHS JAMES a partnerských spolkov majú zľavu 10€  
- doplatok 10€ pre nepredregistrovaných  
- detské kategórie U10 - U14  

6 pokusov na ceste Speed children, najlepší z nich je započítaný ako výsledok   
- dospelí a mládež  

2 kvalifikačné pokusy, najlepších 16 mužov a žien (resp. 8 - podľa počtu zúčastnených)  
postupuje do vyraďovacej fázy  

www.james.sk do 27.5.2021 23:59 predregistrácia je povinná z dôvodu presných špecifikácií opatrení v 

dôsledku pandémie COVID-19. Jednou z najdôležitejších podmienok bude absolvovanie 

minimálne Ag testu všetkých účastníkov podujatia v priebehu piatka 28.5., a jeho negatívnym 

výsledkom sa bude potrebné na mieste preukázať !!! Preukázať sa bude možné aj iným 

dokladom, ktorý ÚVZ v čase konania pretekov pripúšťa vo svojich predpisoch. 

Detské kategórie  
08:00 - 08:45 Registrácia U10, U12 

08:45 - 09:00 Technický míting U10, U12 

09:00 - 11:00 súťaž U10, U12 

11:15 Vyhlásenie výsledkov U10, U12 

10:30 - 11:00 Registrácia U14 

11:00 - 11:15 Technický míting U14 

11:15 - 12:45 súťaž U14 

13:00 Vyhlásenie výsledkov U14 

13:00 - 14:00 Obedná prestávka 
 

Mládežnícke kategórie a dospelí 

13:30 - 14:15 Registrácia dospelí, mládež J, A, B (muži, ženy) 

14:15 - 14:30 Technický míting 

14:30 - 17:30 súťaž dospelí, mládež J. A, B (muži, ženy) 

17:45 Vyhlásenie výsledkov 

 
Vekové kategórie: U10 - chlapci, dievčatá, rok narodenia 2012, 2013, 2014 a 

2015 U12 - chlapci, dievčatá, rok narodenia 2010 a 2011  
U14 - chlapci, dievčatá, rok narodenia 2008 a 2009  
Kategória B - chlapci, dievčatá, rok narodenia 2006 a 2007  
Kategória A - chlapci, dievčatá, rok narodenia 2004 a 2005  
Kategória J - chlapci, dievčatá, rok narodenia 2002 a 2003  
Ženy a Muži 

 
Poznámky: Preteky prebiehajú podľa platných Pravidiel pre preteky v športovom lezení SHS JAMES, Vykonávacích predpisov 

pre preteky dospelých a mládeže SHS JAMES a Vykonávacích predpisov pre preteky detí SHS JAMES.  
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: Anton Pacek  
Propozície schválil: Anton Pacek 


