
Kategória pretekov:

Termín konania:

Miesto konania:

Adresa:

Riaditeľ pretekov: Romana Šlosárová, 0918 720 659

Technický delegát: Igor Kollár

Hlavný rozhodca: Peter Kuric st.

Organizátor:

Usporiadateľ:

Hlavný staviteľ ciest: Jakub Švub (SVK)

Pomocný staviteľ ciest: Martin Jech (CZE)

Štartovné:

Formát pretekov:

Predregistrácia: www.james.sk do 6.12.2020 23:59

Rozhodnutie: Konečné rozhodnutie o uskutočnení pretekov príjme sekretariát SHS JAMES spolu s Komisiou športového lezenia

SHS JAMES v pondelok 7.12.2020 na základe vyhodnotenia situácie s pandémiou COVID-19

Registrácia:

Predlezenie ciest:

Harmonogram:

Registrácia: 07:30-08:30

Kvalifikácia: 

Finále:

15:30 - ženy, muži kategórie S40+

Vyhlásenie víťazov:

Ceny: Každý pretekár dostane tričko + balíček

Poháre a diplomy pre prvých troch slovenských pretekárov v každej kategórii

Peňažná odmena muži a ženy: 1. miesto: 200,- Eur, 2.miesto : 130,- Eur , 3.miesto: 80,- Eur

Odmeny v kategóriách B,A,J: vecné ceny

Vekové kategórie:

Poznámky:

Propozície pripravil: Igor Kollár

Propozície schválil: Anton Pacek

18:00 - muži

19:30

12.12.2020, od 07:30 do 08:30 hod.

9:00 - 12:30 (muži - kategória B,A,J dospelí)

9:00 - 12:30 (ženy kategória B,A,J dospelí a muži kategória S40+)

9:00 - 12:30 (ženy kategória S50+, S60+ a ženy kategória S40+)

14:30 - ženy, muži kategórie S50+ a S60+

9:00 - 12:30 (muži kategória S50+, S60+)

12.12.2020

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

preteky dospelých a mládeže SHS JAMES.

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

webových a v tlačených médiách.

- doplatok 10 eur pre nepredregistrovaných

kvalifikácia (FLASH) - 3 cesty (pre každú kategóriu)

kategórie S40+, S50+, S60+ : kvalifikácia (FLASH) - 2 cesty, finále (OS) - 1 cesta

Štartovné zahŕňa: tričko + balíček (ovocie, pitie, sladkosť)

video záznam na mieste preteku

video záznam, uverejnený 11.12.2020 o 21:00

(www.james.sk, FB  MSR LEAD LASKALA 2020)

Slovenský horolezecký spolok JAMES

Propozície

Majstrovstvá Slovenska dospelých a mládeže 2020 v lezení na obtiažnosť a Majstrovstvá 

Slovenska seniorov 2020 v lezení na obtiažnosť

Majstrovstvá Slovenska v športovom lezení dospelých a mládeže obtiažnosť

17:00 - ženy

Zmena časového harmonogramu vyhradená!

LA SKALA lezecké centrum

Centrálna 8919/2, 010 07  Žilina

Slovenský horolezecký spolok JAMES

LA SKALA lezecké centrum

Základné štartovné pre predregistrovaných 30 eur

- členovia SHS JAMES a partnerských spolkov majú zľavu 10 eur

finále (OS) - 1 cesta (pre každú kategóriu)

Kategória B (U16) - muži, ženy, rok narodenia 2005 a 2006

Kategória A (U18) - muži, ženy, rok narodenia 2003 a 2004

Kategória J (U20) - muži, ženy, rok narodenia 2001 a 2002

Kategória Dospelí - muži, ženy, rok narodenia 2000 a skôr narodení

Kategória S40+ - muži a ženy, rok narodenia 1980 a skôr narodení

Kategória S50+ - muži a ženy, rok narodenia 1970 a skôr narodení

Kategória S60+ - muži a ženy, rok narodenia 1960 a skôr narodení

Hygienické opatrenia vyplývajúce z nariadenia vlády budú zverejnené na james.sk a tiež poslané na mail každému 

zaregistrovanému pretekárovi do 9.12.2020

http://www.james.sk/
http://james.sk/
http://james.sk/

