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P R O P O Z I C E  
ŽUPNÍ PřEbOR VE ŠPLHU 2022 

 
Pořadatel:    Náčelnictvo župy plk. Švece a T. J. Sokol Moravské Budějovice 

Datum konání:    sobota 9. dubna 2022 

Místo konání:    Tělocvična - Sokol Moravské Budějovice, Tovačovského sady 80 

Informace (župní kancelář):  Martin Zuzaňák, mob: 736 106 362, email: zupaplksvece@seznam.cz  

 
Časový rozpis:  
 prezence pro ženské i mužské kategorie  8:00 – 8:30 hodin 
 porada rozhodčích a vedoucích výprav  8:20 hodin 
 slavnostní nástup    9:00 hodin 
 předpokládané ukončení   14:30 hodin 
 slavnostní vyhlášení výsledků po ukončení závodu cca 15:00 hodin (podle počtu přihlášených i později)  
 
Podmínky účasti: 

 Soutěží se podle „soutěžního řádu“ schváleného ČOS pro rok 2021/2022. Závod je vypsán pro jednotlivce.  
 Přebor je vypsán pro jednotlivce v jednotlivých kategoriích podle rozpisu ČOS 
 Při šplhu závodníci startují na startovní značce držením tyče (lana) jednoruč v maximální výšce 150 cm od podlahy. 

Dorostenci a muži startují ze sedu. Cíl viditelným dohmatem na nebo nad značku ve stanovené výšce od podlahy. 
Při ruční časomíře výsledný čas měřený na setiny zaokrouhlujeme na desetiny směrem nahoru (příklad: čas 8:51s = 
8,6s) 
 

 ZÁVAZNOU přihlášku zašlete emailem na kancelář župy nejpozději do 6. dubna 2022 (nenahlášení závodníci 
budou do závodu připuštěni pouze se souhlasem hlavních rozhodčích) - email: zupaplksvece@seznam.cz 
Přihláška musí obsahovat: 

- Příjmení a jméno závodníků s uvedením ročníku narození v řazení podle kategorií 
- Příjmení a jméno vedoucího výpravy + kontakt (telefon, e-mail) 

 

 Při prezenci zástupce vysílající organizace: 
 odevzdá samostatný list se soupiskou všech svých závodníků podle kategorií platný pro den závodu. 
 závodníci předloží platné průkazy ČOS závodníků se zaplacenými známkami na rok 2022 (případně jednota 

předloží na soupisce čestné prohlášení statutárního zástupce sokolské jednoty, že přihlášení sokolští závodníci 
mají zaplacené členské známky na rok 2022). 

 odevzdá vyplněné startovní lístky (startovní lístky lze kopírovat podle potřeby) pro každou kategorii a družstvo, 
příp. jednotlivce s uvedením jména a příjmení a roku narození. 
 

 STARTOVNÉ: uhradí startovné ve výši 50,-Kč za každého závodníka (pokud soutěžící závodí pouze ve šplhu, uhradí 
startovné dle rozpisu - závodník startující v SG VÍCEBOJ nebo SG DVOJBOJ již startovné za šplh neplatí). 

 Za zdravotní stav svých nezletilých závodníků zodpovídají jejich cvičitelé, případně rodiče, dospělí závodníci 
odpovídají za svůj zdravotní stav osobně. Členové sokola jsou pojištěni v rámci pojistky ČOS. 

 Sokolští závodníci jsou povinni mít cvičební úbor doplněn viditelně umístěnou sokolskou symbolikou. 
 
 



Kategorie rok narození  šplh – disciplína pro danou kategorii 

 

- Mladší žákyně I.  2013 – 2015  tyč 3m s přírazem, start ze stoje 
- Mladší žáci I. 2013 – 2015 tyč 4,5m s přírazem, start ze stoje 
- Mladší žákyně II.  2011 – 2012 tyč 4,5m s přírazem, start ze stoje 
- Mladší žáci II. 2011 – 2012 tyč 4,5m s přírazem, start ze stoje 
- Starší žákyně III.  2009 – 2010 tyč 4,5m s přírazem, start ze stoje  
- Starší žáci III. 2009 – 2010  lano 4,5m s přírazem, start ze stoje 
- Starší žákyně IV.  2007 – 2008 tyč 4,5m s přírazem, start ze stoje 
- Starší žáci IV. 2007 – 2008 lano 4,5m s přírazem, start ze stoje 
- Dorostenky 2004 – 2006  tyč 4,5m s přírazem start ze stoje 
- Dorostenci 2004 – 2006 lano 4,5m bez přírazu, start ze sedu  
- Ženy  2003 a starší  tyč 4,5m s přírazem start ze stoje 
- Muži 2003 a starší  lano 4,5m bez přírazu, start ze sedu   

 

!!! Pozor, porada rozhodčích v 8:20 hod. – účast nutná!!! 

Organizační štáb: 
   Ředitel přeboru:    Jan Švaříček  
   Hlavní rozhodčí:   Martin Zuzaňák 
   Prezence, startovné:  pověřená osoba 
    
   Zdravotník:   zajistí TJ Sokol Moravské Budějovice 

 
 
 

Náčelnictvo župy plukovníka Švece 
 
 

Věra Špačková v.r.      Martin Zuzaňák v.r. 
   náčelnice župy                            jednatel župy 
 
 
 
 
 
 
 

Partner přeborů v sokolské všestrannosti 

 

 


