
Moravský pohár mládeže MPM 2019
v lezení na obtížnost

V.kolo
Lipník nad Bečvou

Místo konání: Lipník nad Bečvou, (nová!) Sportovní hala, Boženy Němcové 1696, 
https://sportovni-hala-lipnik-nad-becvou.reenio.cz/cs/#/terms

GPS:  49.5235044N, 17.5751367E
Datum: 6. 10. 2019
Prezentace: 8:30 – 9:30 hod. 
Začátek: cca 10:00 hod.
Startovné: 250,- Kč 
Kontakt: Jiří Babača,  603 702 412, www.moravskelezeni.cz , 

Zorka Hradilová,  603 525 874
Přihlášení: až na místě samém

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 – nahlaste při registraci. 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.

Upozornění: Do sportovní haly je nutné mít přezůvky!!! Křesílka si tentokrát nechte
doma – hala má speciální povrch, který nesnese bodové zatížení od 
křesílek! Hala má však tribunu, kde si lze sednout případně odložit věci. 

Žádost o výpomoc: současně bychom tímto chtěli požádat doprovod o výpomoc s odjištěním 
závodníků (cca 10 jističů) a s rozhodováním (cca 10 rozhodčích). Nechť si 
proto, prosím, doprovod závodníků nezapomene vzít s sebou sedák a 
jistítko.

Za tým pořadatelů MPM a HO při SVČ Lipník nad Bečvou zve Jiří Babača.

http://www.moravskelezeni.cz/
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