Sambar Speed 2010, 4. ro ník
eský pohár závod v lezení na rychlost
Datum:
4.-5.9. 2010
Místo:
Lezecká st na HOKOK Kladno
Po ádá:
Klub START-UP, o.s. a horolezci z Kladna a okolí
Kontakt a více informací:
http://speed.sambar.cz,
Hlavní po adatel: Martin Tu ka, martan.kladno@seznam.cz, tel. 604 870 268
Hlavní sponzor: Sambarsport
Hlavní mediální partner:
www.lezec.cz
Hlavní partner:
eský horolezecký svaz
Pravidla závod : viz stránky HS
Ob erstvení:
bude možné v míst závodu

Sobota 4.9. 2010 P v lezení na rychlost - dosp lí
Kategorie: MUŽI (ro ník 1994 a starší) tra 24 m
ŽENY (ro ník 1994 a starší) tra 15 m
TÝMY: 3 lenné smíšené, nejmén 1 muž nebo 1 žena
Ceny:
1. místo 5 000,- K
2. místo 3 000,- K
3. místo 1 000,- K
medaile, diplomy, pohár, …
Tým s nejlepším dosaženým asem 3 000,- K
(každý len týmu musí vylézt minimáln ob kvalifika ní cesty).
* v p ípad muž a žen si po adatel vyhrazuje právo nevyplatit finan ní odm nu za 3. místo pokud se
neú astní alespo 4 závodníci v kategorii, v p ípad finan ní odm ny za 2. místo alespo 2 závodníci.

Startovné: p edem p ihlášení 200,- K / na míst 250,- K ( lenové HS 100,- K / 150 K )
ihlášky: do 2.9.2010 na výše uvedený email
Prezence: sobota 4.9.2010, 8 – 9:30 hodin na míst
Kvalifikace: od 10 hodin
Finále:
ve 14 hodin
Vyhlášení vít : v 15 hodin, následuje lezení na skalách nebo knajpa

Ned le 5.9. 2010

P v lezení na rychlost – d ti a mládež

Kategorie:
A) chlapci, dívky 16 – 17 let (rok narození 1993 - 1994), tra 15m
B) chlapci, dívky 14 – 15 let (rok narození 1995 - 1996), tra 15m
C) chlapci, dívky 12 – 13 let (rok narození 1997 - 1998), tra 12m
D) chlapci, dívky do 11 let (rok narození 1999 a mladší), tra 12m
Ceny:
medaile, diplomy, v cné ceny
Startovné: 50,- K
ihlášky: po adatel m uleh íte práci zasláním emailu do 2.9.2010, díky
Prezence: ned le 5.9.2010, 8 – 9:30 hodin na míst
Kvalifikace: od 10 hodin
Finále:
od 13 hodin
Vyhlášení vít : v 15 hodin
Ubytování: možné v klubu spirála Kladno (spacáky, karimatky vlastní),
informace u po adatele závodu: martan.kladno@seznam.cz

