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Príloha č. 1
Manuál pre usporiadanie pretekov Slovenského pohára v lezení detí (SPLD)
SHS JAMES na rok 2018
Slovenský pohár v lezení detí SHS JAMES je sériou 5-6 kôl pretekov počas kalendárneho roka. Máme záujem,
aby každý usporiadateľ zabezpečil kvalitné preteky. Pripravili sme pre Vás tento manuál, obsahuje záväzné
požiadavky a doporučenia.

A: Záväzné požiadavky
1. Zaradenie do kalendára pretekov.
Na začiatku kalendárneho roka oznámi potenciálny usporiadateľ svoj záujem
usporiadať preteky SPLD - mailom na adresu preteky@james.sk. Preteky SPLD musia
byť schválené Komisiou pretekov a riadne zaznačené do kalendára pretekov na
príslušný rok, ktorý sa nachádza na www.james.sk. Len takto schválené preteky sa
môžu stať súčasťou série pretekov SPLD SHS JAMES.
2. Zverejňovanie a terminológia.
Najneskôr 3 týždne pred konaním pretekov musí byť vyvesené oznámenie o ich konaní
na stránke www.james.sk formou plagátu vo formáte .pdf alebo .jpg (e-mailom na
vlado@linek.sk). Plagát musí obsahovať miesto, dátum, čas a typ pretekov (lead,
speed, boulder), usporiadateľa pretekov (teda Vašu organizáciu) a organizátora –
organizátorom pretekov je SHS JAMES, pričom názov pretekov je “X. kolo
Slovenského pohára v lezení detí SHS JAMES”
3. Predregistrácia
Predregistrácia na preteky je povinná, musí byť spustená najmenej 1 týždeň pred
konaním pretekov. Je možné o ňu bezplatne požiadať na vlado@linek.sk už pri zaslaní
oznámenia o pretekoch s dátumami jej spustenia a ukončenia.
4. Personálne zabezpečenie pretekov
Na pretekoch nesmie chýbať riaditeľ pretekov, hlavný rozhodca, rozhodcovia a
zdravotník a delegát komisie mládeže (vysv. v bode 14.). Tieto osoby musia byť
náležite označené menovkami a ich zoznam musí byť zverejnený na viditeľnom
mieste.
5. Zverejnenie pravidiel pretekov
Aktuálne pravidlá pretekov musia byť zverejnené na viditeľnom mieste počas
pretekov. Tieto pravidlá sa usporiadateľ pretekov zaväzuje dodržiavať.

SLOVENSKÝ HOROLEZECKY SPOLOK JAMES
832 80 Bratislava, Junácka 6
tel.: +421 902 988 343
e-mail: office@james.sk

6. Zverejnenie výsledkov počas pretekov
Priebežné výsledky pretekov musia byť zverejnené na viditeľnom mieste.
7. Vytýčenie priestoru
Organizátor je povinný ohradiť, alebo inak viditeľne označiť priestor, v ktorom sa
môžu pohybovať len rozhodcovia, organizátori a pretekári a priestor, kde je pretekár
sám s ističom. Taktiež je nutné zabezpečiť, aby sa nelezúci pretekári a diváci z
bezpečnostných dôvodov nepohybovali v bezprostrednej blízkosti pádovej a spúšťacej
zóny.
8. Istenie a rozhodcovia
Organizátor zabezpečí skúsených ističov a rozhodcov poučených a oboznámených s
pravidlami pretekov, bodovaním a priebehu pretekov.
9. Excel tabuľka
Tabuľka na výpočty je k dispozícii u organizátora. Organizátor ju posiela spolu s týmto
manuálom usporiadateľovi. Pri výpočtoch je potrebné ju použiť, aby sa dali jednotlivé
kolá pohára na záver jednoducho vyhodnotiť.
10. Diplomy
Diplomy s menom, priezviskom, umiestnením, kategóriou, dátumom, miestom,
úplným názvom pretekov a podpisom riaditeľa pretekov, musia byť odovzdané prvým
trom výhercom v každej kategórii. Usporiadateľ si diplomy pripraví sám.
11. Zverejnenie celkových výsledkov pretekov
Výsledky v excel tabuľke je potrebné poslať organizátorovi ihneď po ukočení
pretekov, najneskôr dopoludnia nasledujúceho dňa (e-mailom na preteky@james.sk a
vlado@linek.sk)
12. Posledné kolo pohára
Na poslednom kole SPLD sa okrem výsledkov daných pretekov musí uskutočniť aj
vyhlásenie celkových výsledkov a odovzdanie pohárov a diplomov. Poháre a diplomy
za celkové poradie SPLD zabezpečuje SHS JAMES a odovzdáva delegát.
13. Dotácia
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Dotácia na preteky bude udelená vo výške 700 EUR. Dotácia je viazaná na podpísanú
Dohodu a bude vyplatená po dodržaní všetkých podmienok a po zaslaní vyúčtovania,
správy a výsledkov. V prípade nedodržania dohody, môže byť znížená.
14. Delegát SHS JAMES
Na každé kolo pretekov SPLD bude pridelený delegát Komisie pretekov. Jeho
právomoci sú uvedené v Pravidlách. Delegát uľahčí usporiadateľovi priebeh podujatia
tým, že pomôže pri riešení nejasností ohľadne pravidiel alebo nečakaných problémov.
Spolupráca prebieha tak, že usporiadateľ osloví priamo na pretekoch delegáta v
prípade potreby pomoci a delegát mu ju poskytne. Pri vysvetľovaní pravidiel pretekov
je názor delegáta rozhodujúci a má prednosť pred názorom hlavného rozhodcu, či
usporiadateľa. To ale neznamená, že delegát môže meniť konkrétne rozhodnutie napr.
traťového rozhodcu. Ide len o výklad a aplikáciu pravidiel.

B: Odporúčania
1.

Deti na pretekoch privítať, zopakovať im základné pravidlá

2.

Označiť pretekárov číslami pri registrácii

3.

Štartovací balíček pre registrovaných pretekárov (ovocie, niečo sladké, ale zdravé,
napr. musli tyčinka a neperlivá minerálka alebo ochutená malinovka)

4.

Organizovať priebeh lezenia, vyhlásiť, ktorá kategória, čo a kedy lezie

5.

Pripraviť pre víťazov ceny

6.

Načasovať preteky tak, aby sa ukončili do 18:00, pretože účastníci cestujú domov

7.

Odovzdať účastnícke diplomy (diplomy len za účasť) všetkým pretekárom

8.

Pri stavbe ciest myslieť na výškové možnosti pretekárov. Nástupový chyt u
najmladších kategorií by mal byť umiestnený v maximálnej výške 105 cm. Cesty by
mali postupne gradovať, aby sa pretekári rozradili postupne, nie v jednom kľúčovom
bode

9.

Označenie nástupových chytov a TOPu, ak nie je jasné na prvý pohľad

10.

Zriadiť nástenku, ktorá slúži na vyvesenie pravidiel, výsledkov a usporiadateľského
tímu

V Bratislave, 2.2.2018

Komisia pretekov SHS JAMES

