
Kategória pretekov:

Disciplína: SPEED

Termín konania:

Miesto konania:

Adresa:

Riaditeľ pretekov: Zuzana Bernaťáková

Technický delegát: Peter Kuric tel.: 0907 749 502

Hlavný rozhodca: Peter Kuric

Organizátor:

Usporiadateľ:

Štartovné:

základné štartovné pre detské kategórie pre predregistrovaných 20€

Formát petekov:

Predregistrácia: www.james.sk do stredy 14.9.2022 23:59

Harmonogram:

U10 & U12

08:30 - 09:30 Registrácia pretekárov pre kategórie U10 a U12

09:45 - 09:55 Technický míting pre kategórie U10 a U12

10:00 Preteky pre kategórie U10 a U12

12:30 Vyhlásenie výsledkov pre kategórie U10 a U12

U14

12:00 - 12:30 Registrácia pretekárov pre kategórie U14 (+U16B)

12:45 - 12:55 Technický míting pre kategórie U14 (+U16B)

13:00 Preteky pre kategórie U14 (+U16B)

15:00 Vyhlásenie výsledkov pre kategórie U14 (+U16B)

14:30 - 15:00 Registrácia pretekárov

15:45 - 15:55 Technický míting

16:00 Oficiálny tréning a následne Kvalifikácia SPDaM

16:30 Finále SPDaM

17:00 Vyhlásenie výsledkov SPDaM

Vekové kategórie: Kategória U10 - chlapci, dievčatá - rok narodenia 2013, 2014, 2015 a 2016

Kategória U12 - chlapci, dievčatá - rok narodenia 2011 a 2012

Kategória U14 - chlapci, dievčatá - rok narodenia 2009 a 2010

Kategória B (U16) - muži, ženy - rok narodenia 2007 a 2008

Poznámky:

Propozície pripravil: Peter Kuric

Propozície schválil: Anton Pacek

- členovia SHS JAMES a partnerských spolkov majú zľavu 10€

Slovenský horolezecký spolok JAMES

Propozície

Majstrovstvá Slovenska dospelých a mládeže v športovom lezení v disciplíne rýchlosť - preteky kategórie A

Majstrovstvá Slovenska detí kategórií U10, U12, U14 (+U16B) v športovom lezení v disciplíne rýchlosť - preteky kategórie A

Majstrovstvá Sloveska dospelých a mládeže v športovom lezení, preteky A kategórie

18.9.2022

LA SKALA lezecké centrum

Centrálna 8919/2, 010 07 Žilina

Slovenský horolezecký spolok JAMES

LA SKALA lezecké centrum

Základné štartovné pre mládežnícke kategórie a dospelých pre predregistrovaných 25€

Majstrovstvá Slovenska detí kategórií U10, U12, U14 v športovom lezení, preteky A kategórie

Preteky prebiehajú podľa platných Pravidiel pre preteky v športovom lezení SHS JAMES a Vykonávacích predpisov pre 

preteky v športovom lezení SHS JAMES pre dospelých a mládež.

Na pretekoch môžu byť vyhotovené fotografie a videá pre účel informácií o pretekoch a môžu byť publikované na 

webových a v tlačených médiách.

Zmena časového harmonogramu vyhradená!

Pri pretekoch Slovenského pohára kategórie A sú pretekári povinní sa online predregistrovať

SPDaM - Svetový formát

Kategória A (U18) - muži, ženy - rok narodenia 2005 a 2006

Kategória J (U20) - muži, ženy - rok narodenia 2003 a 2004

Kategória Dospelí - muži, ženy - rok narodenia 2002 a skôr narodení

Majstrovstvá Slovenska dospelých a mládeže v športovom lezení v disciplíne rýchlosť

Majstrovstvá Slovenska detí kategórií U10, U12, U14 (+U16) v športovom lezení v disciplíne rýchlosť

SPD - Nominačný formát so 6 pokusmi na dvoch štandardných cestách s identicky doplnenými chytmi podľa 

doporučení zahraničných federácií

http://www.james.sk/

