
  
ŠSK Újezd nad Lesy-HO GEKON a Masarykova ZŠ, Praha 9-Újezd nad Lesy 
 

                                                     srdečně zvou na 
 

   přebor školní mládeže VE SPORTOVNÍM LEZENÍ na obtížnost 
 

       GEKON CUP  
          aneb „ Za újezdskou ještěrkou“ 
 

Termín:             úterý  -   6. 11. 2012 
 
Místo konání:      tělocvična Masarykovy základní školy, Praha 9-Újezd nad Lesy, Polesná 1690 
       (MHD - metro“B“- Černý Most, bus 250, 261 – stanice Újezd nad Lesy, vlak –Praha-Klánovice-cca 10´pěšky,  
                                  auto –směr Praha-Č.Brod-Kolín ,) 
   

Prezentace:     8. 30 – 9. 00 hod (děkujeme předem za poslání přihlášek předem - kurka@zspolesna.cz) 
 

Začátek závodu :   cca  9. 15 hod   Předpokládané ukončení do 16: 00 hod 
 
Kategorie:  Chlapci a dívky a prcci (věkem)   
 

P ……..….. „prcci“ = předškoláci a mladší 
E …………  roč. 2003 a mladší 
D …………  roč. 2001 – 2002 
C …………  roč. 1999 – 2000 
B …………  roč. 1996 – 1998 
MŠ ............   miš-maš = Chl+Dí – 15-18 let - mimo kategorie viz výše a mimo možnosti si jinde  
                                                                        zazávodit a případně uspět 
SM ............. soutěžící mimo -  borci a borkyně bez ohledu na věk, kteří si chtějí zalézt jako předlezci a  
                     nebudou zařazeni do regulérních kategorií, cena je nemine – „jé-mine“ 

 
Pravidla :   - leze se podle pravidel pro sportovní lezení mládeže…viz www.horosvaz.cz 
  - závody jsou určeny pro začínající a málo zkušené lezce 

- do tělocvičny je povolen vstup jen ve cvičební obuvi (platí i pro doprovod) 
- v lezečkách není povoleno pohybovat se volně po tělocvičně, na chodbách a v šatnách 
  

Startovné :    30,- Kč  
 
Ceny :   všichni účastníci = dobrota + účastnický diplom 

finalisté = dobrota + věcná cena + diplom  
1.- 3. místo = dobrota + diplom + věcná cena, vítězové + pohár 
Podporu cen přislíbily – ŠSK-HO Gekon, MHM Praha, Hudy sport Harfa, aj. 
 
Přihlášky :  kurka@zspolesna.cz   (prosíme předem) 

   
Kontakt :    tel – 281 011 512, 775 167 350 
 

    Těšíme se na setkání s Vámi ! 


