
ŠSK - HO GEKON + Masarykova ZŠ, Praha 9-Újezd nad Lesy 
 
Pořádají pod záštitou firmy LANEX BOLATICE a.s. 
 

ZÁVODY ve SPORTOVNÍM LEZENÍ  – 2. kolo české větve TC 2011 
      
                                                              na                    
 

                        

           OBTÍŽNOST 
 
 
 

 
 

Termín :       19. 4. 2011 (úterý) 
  
Místo :  tělocvična Masarykovy ZŠ, Praha 9-Újezd nad Lesy, Polesná 1690 
    (doprava : Metro B-Černý Most, bus 250, 261;  výpadovka Praha – Č.Brod_Kolín; www.zspolesna.cz)  
 
Prezentace :  8:00 až 8:45 hod            (zahájení závodu :  9:00 hod)   Startovné :    40,-Kč 
 
Kategorie :    1/  Kat. P - prcci, předškoláci (MŠ) – mimo kat.D 
                        Chlapci a dívky:  

2/  Kat. D – roč. 2001 -  mladší 
3/  Kat. C – roč. 2000 - 1999 
4/  Kat. B – roč. 1998 – 1997 
5/  Kat. A – roč. 1996 – 1995 

           
Účast je omezena - dle Pravidel pro pořádání TC + více viz www.horosvaz.cz sekce soutěže-mládež-povinnosti a informace pro pořadatele 
závodu-pravidla pro pořádání závodů TC  - závod je určen pro začínající a středně pokročilé lezce).  
Upozorňujeme na povinnost závodníků doložit při prezentaci potvrzení o zdravotní prohlídce. 
 
Program :   9: 00 …………… Zahájení – kvalifikace, předlezení cest  ….. všechny kategorie průběžně, 
        všechny kategorie jištění  „shora“   
        11: 30 – 13: 30 ….. vydávání oběda (jen pro ráno předem přihlášené) – průběžně 
       závody nebudou přerušeny 
        13: 30 – cca – zahájení jednotlivých finále (případná superfinále mimo kat.P jištění zdola) 
        16: 00 – cca – předpokládané vyhlašování výsledků a postupné ukončení závodu 
 
Hlavní rozhodčí        : Jana Kurková 
Ceny   : finalisté obdrží diplom a borci na 1.–3. místě + věcnou cenu 

 (případně i další v pořadí - dle sponzorů a mecenášů) 
 
Občerstvení  : oběd pro zájemce v ŠJ (45,-Kč) – nutno nahlásit a uhradit při prezentaci,  

(jinak v blízkém okolí 2x supermarket, teplý bufet, restaurace) 
 

Vstup do přístupové chodby a tělocvičny jen po přezutí !  ……..   platí i pro doprovod.  
Zákaz pohybu v lezečkách mimo prostor pod stěnou.  

 
Informace  : Miroslav Kurka – tel : 281 011 512, fax : 281 011 511 
    E-mail:  kurka@zspolesna.cz 
 
Žádáme o zaslání přihlášek (jméno–rok narození–vysílající složka) předem (E-mail) – děkujeme.  

2011 


