
Propozice - pozvánka na lezeckou soutěž pro děti a mládež v lezení na obtížnost

MPM 2019 - IV.kolo
Ostrava – lezecká věž u TENDON BLOK

Místo konání: Ostrava Vítkovice, venkovní lezecká věž u TENDON BLOK na ul. Výstavní, 
www.blokcentrum.cz

GPS:  49°48'39.301"N, 18°16'22.640"E

Datum: 7. 9. 2019 (v případě deště bude závod přesunut na neděli 8. 9. )

Prezentace: 9:00 – 10:00 hod.

Začátek: 10:30 hod.

Konec: v odpoledních/večerních hodinách (podle počtu přihlášených).

Startovné: 200,- Kč

Kontakt: Mgr. Alexandra Gendová,  724 912 608, www.blokcentrum.cz
Jiří Babača,  603 702 412, www.moravskelezeni.cz

Přihlášení: až na místě samotném
Kategorie:

Dívky / Chlapci
                    E - nejmladší               2011 a mladší

D - mladší               2009 – 2010
C - prostřední               2007 – 2008
B - starší               2005 – 2006
A – nejstarší               2003 – 2004

Cílová skupina: závod je určen především pro středně pokročilé a začínající lezce z řad dětí a
mládeže.  Z tohoto důvodu  závodníci,  kteří  se v rámci  Českého  poháru
mládeže a nebo soutěže U14 v lezení na obtížnost v předchozím roce
umístili na celkovém 1. až 3. místě, mohou zúčastnit závodů MPM v lezení
na  obtížnost  jen  mimo  soutěž –  uveďte  při  registraci  „mimo  soutěž“.
Obdobně platí  toto  pravidlo  pro  případné zahraniční  závodníky  a  umístění
v jejich  národní  pohárové  soutěži.  Do  celkového pořadí  MPM 2019 se
započítávají pouze závodníci z ČR.

 

Pravidla: soutěží se v lezení na obtížnost. Cesty jsou lezeny stylem „flash“. Hodnotí se
součet  nejvýše (nejdále;-)  rukou  dosažených  chytů  jednotlivých soutěžních
cest  (5)  vynásobených  příslušným koeficientem obtížnosti  každé  jednotlivé
cesty (cca 5 až 9- UIAA).

Detaily budou upřesněny před zahájením závodu.

Občerstvení: zajištěno.

Žádost o výpomoc: současně bychom tímto chtěli požádat doprovod o výpomoc s odjištěním 
závodníků (cca 10 jističů) a s rozhodováním (cca 10 rozhodčích). 

Poznámka: doporučujeme přibalit také skládací křesílka či karimatky na sezení.

Srdečně zve tým pořadatelů MPM a Blok Centrum, o.s.

http://www.moravskelezeni.cz/
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