
PROPOZICE 
 

„Velká cena Trutnova ve šplhu“   
 

krajské kolo ve šplhu 

 

ZŠ dívek, chlapců (kat. IV.) 

SŠ dívek, chlapců (kat. V.) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                       

 

 
Trutnov 

 

28. února 2020 



 

A. Všeobecná ustanovení 
 

1. Pořadatel: z pověření KR AŠSK ČR pořádá ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38. 

 

2. Termín konání: 28. února 2020 (pátek). 

 

3. Místo konání: Tělocvična ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38. 

 

4. Přihlášky: Emailem do 21. února 2020 (pátek) na adresu:  

 

Email: splh@zskptjarose.cz 

 

Telefon: 737 915 734 

 

5. Startovné: 200Kč/družstvo, 50Kč/jednotlivec. 

 

6. Finanční zabezpečení: Každá škola si hradí dopravu o ostatní výdaje spojené se soutěží 

sama. 

 

7. Pojištění: Pořadatel nezajišťuje jednorázové pojištění závodníků. 

 

8. Prezentace: V den závodu, v prostorách tělocvičny ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38, 

od 8:30 do 9:00 hodin (vedoucí družstva předloží kompletní soupisku potvrzenou vedením 

školy, OP nebo jiný doklad totožnosti u mladších 15 let). 

 

9. Kategorie:  

 

a) IV. D, CH 8. až 9. ročník ZŠ (2003 až 2006), tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a 

sekunda šestiletých gymnázií. Nepostupová kategorie. 

 

b) V. D, CH 1. až 4. ročník SŠ, studenti řádného denního studia (2000 až 2004), kvinta až 

oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií. Postupová kategorie na RF. 

  

Poznámka: v každé jednotlivé věkové kategorii mohou startovat žáci příslušného ročníku a 

věku narození (obě podmínky musejí být splněny současně) 

 

10. Měření: Elektronická časomíra. 

 

B. Technická ustanovení 
 

1. Disciplíny:  

Kategorie IV. ZŠ chlapci - šplh na laně do výše 4,5 m bez přírazu nohou, start ze stoje. 

Kategorie IV. ZŠ dívky - šplh na tyči do výše 4,5 m s přírazem nohou, start ze stoje. 

Kategorie V. SŠ chlapci - šplh na laně do výše 4,5 m bez přírazu nohou, start ze sedu. 

Kategorie V. SŠ dívky - šplh na tyči do výše 4,5 m s přírazem nohou, start ze stoje. 

 

2. Počet soutěžních kol: Čtyři soutěžní kola. 
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3. Podmínky účasti: 

a) Soutěž je řízena všeobecnými podmínkami OH šplhu. 

b) Na soupisce bude uvedeno příjmení a jméno závodníka a datum narození. 

c) Za každou přihlášenou školu startuje jedno družstvo v počtu čtyř závodníků (minimálně 

tří). Pořádající škola si vyhrazuje právo nasadit v každé kategorii dvě družstva. 

d) K prezentaci nastoupí vždy celé družstvo se svým vedoucím, který odevzdá hlavnímu 

rozhodčímu definitivní soupisku družstva s razítkem školy, podepsanou jejím ředitelem. 

e) Za zdravotní stav svých závodníků zodpovídá vysílající škola. 

 

4. Hodnocení do soutěže jednotlivců: 

Každému závodníkovi (závodnici) se do soutěže jednotlivců sčítají dva lepší časy ze čtyř 

soutěžních pokusů. V případě rovnosti součtu časů dvou nebo více závodníků (závodnic) 

rozhodne o jejich umístění lepší výkon z třetího, respektive čtvrtého pokusu. Je-li i ten stejný, 

rozhodne o jejich umístění nejlepší výkon závodníka. V případě, že i ten je stejný, obsadí 

závodníci stejné pořadí. 

  

5. Hodnocení do soutěže družstev: 

Do soutěže družstev se sčítají součty dvou nejlepších časů tří nejlepších závodníků družstva 

(v případě tříčlenného družstva se sčítají časy všech tří závodníků). Je-li součet výsledných 

časů dvou nebo více družstev stejný, rozhodne o jejich umístění součet umístění tří nejlepších 

závodníků ze soutěže jednotlivců. Družstvo, které má tento součet umístění nižší, obsadí 

v soutěži družstev lepší umístění. Je-li i tento součet umístění stejný, rozhodne o pořadí 

družstev umístění jejich nejlepšího závodníka ze soutěže jednotlivců.  

 

Poznámka: možnost, aby rozhodl o pořadí družstev se stejným součtem časů výkon  

čtvrtého závodníka družstva, nelze brát v úvahu, neboť některá družstva mohou být pouze 

tříčlenná. 

 

6. Cvičební úbor: 

Trenýrky nebo elastické kalhoty, jednotné dresy (trička) s krátkým rukávem, sportovní obuv 

do tělocvičny. Na disciplínu musí závodník (závodnice) nastoupit bez hodinek, řetízků, 

prstenů a nesmí žvýkat. 

 

7. Protesty: 

Je možné podávat prostřednictvím vedoucího družstva ihned po zjištění inkriminované 

události (vklad 200Kč). Případné protesty bude řešit sportovně-technická komise. Rozhodnutí 

této komise je konečné.  

 

8. Systém soutěže: 

a) Soutěž zahájí prvním kolem CH kategorie IV., následovat budou CH kategorie V., D 

kategorie IV. a kolo zakončí D kategorie V. Po prvním kole bude ihned zahájeno druhé, třetí a 

následně čtvrté soutěžní kolo. 

b) Závodníci (závodnice) budou startovat jednotlivě nebo ve dvojicích. 

 

C. Činovníci soutěže 
 

Ředitel soutěže: Mgr. Karajanis Petr, DiS.                          

Hlavní rozhodčí: pan Mollingr Jaroslav                      

Prezentace: Delegována organizátorem soutěže.        

Rozhodčí: Delegována organizátorem soutěže. 



Zdravotní služba: Delegována organizátorem soutěže. 

Logistické zabezpečení: Mgr. Kyncl Karel       

 

D. Čestní hosté 
 

Mgr. Paták Jiří, ředitele ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38. 

 

E. Poznámky 

 

a) Do tělocvičny je povolen vstup pouze v čisté cvičební obuvi. 

b) Závodníci si dají své cenné věci ke svému vedoucímu družstva. 

c) Žádáme všechna družstva, aby se zúčastnila slavnostního zahájení i slavnostního zakončení 

soutěže. 

d) Vedoucí družstva zodpovídá za zdravotní stav a připravenost závodníků na soutěž ve 

šplhu. 

e) Družstvo, které nebude mít u prezence předpisovou soupisku, opatřenou razítkem školy a 

podepsanou ředitelem příslušné školy, nebude připuštěno do soutěže. 

                                                                                                                

                                                                                                               

 

 v Trutnově 10. 1. 2020 

s pozdravem ředitel soutěže  

Mgr. Karajanis Petr, DiS.  

 

 


