
                     ERTOVA ST NA   ( 19. ro ník )

    závody ve sportovním lezení mládeže na um lé st

 Krajské závody – TENDON CUP 2011 (oblast- echy)

- s podporou Královéhradeckého kraje a m sta Trutnova
-------------------------------------------------------------------------------------------

KDY: sobota 12.11.2011     prezentace :  8:30 - 9:00 (start kvalif.-cca 9:30)

                                             p edp.záv r :   cca 17 hod.

KDE:  st na ve velké t locvi  ZŠ Komenského Trutnov (u Družby) +

           velká„nová“um.st na u sp.haly ZŠ Komenského Trutnov (finále)

POZOR:  P ezutí do t locvi ny nutné !! + Bufet v provozu

KATEGORIE:  chlapci / dívky       D - 2001 a mladší

                                                          C - 99-00

                                                          B - 97-98

                                                          A – 95-96

       + mimo Tendon cup:  kat. J – 92-94(junio i)

CENY(sport.zboží): dodaly firmy: TENDON

       SALTIC,MATES,KM-sport,Vella-cyklo,Horolezení.cz a SALEWA

 STARTOVNÉ : 60,-K  za osobu

PROPOZICE: Závody jsou ur eny široké žákovské ve ejnost (i úplným za áte ník m,kte í
nikdy nelezli. Závodníci budou jist ni shora zkušenými lezci,takže je technicky nemožné, aby došlo
k pádu závodníka.  Pouze finálové cesty starších kategorií se polezou stylem "on sight". P ihlásit
se m že každý, kdo spl uje v kovou podmínku. Prosíme, školy aby se snažily omezit svá družstva
na 10 len .  Lezou se dv  kvalifika ní, finálová (jedna) a p ípadn  superfinálová cesta. Hodnotí
se nejvyšší dosažený chyt. Rozhod í m že povolit opakovaný nástup(p i uklouznutí). Po et
postupujících je ur en po tem u astník  (dle HS). asový limit v kvalifikaci není stanoven.
Závody se uskute ní dle pravidel pro po ádání Tendon cupu 2011. Závodníci,
kte í se dle pravidel nemohou ú astnit Tendon cupu (reprezentanti,cizinci..,) mohou
startovat mimo sout ž i p edlézat cesty.

PO ADATEL: HO Yetti club Trutnov p i ZŠ Komenského Trutnov - M.Macek

 ( tel.: 604/773815, 499/811195, 499/813335 - ve er ) e-mail:MACEK@ZSKOMTU.CZ  ,

spolupo adatelé:   HO SSAR Trutnov(D.Jelínek) a HO Excentric Trutnov (K.Ježek).


