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Chlumochod - propozice
Soutěž bude probíhat ve dvou kategoriích: muži a ženy. Obě kategorie soutěží ve dvou disciplínách:
výstup po laně na 33 metrů a výstup po laně na 80 metrů.

Prezence: 1. května 8:30 – 10:00 v prostoru lezeckého trenažéru v lomu Na Chlumu
Začátek závodu: 10:00
Startovné: 50 Kč
Podmínky účasti: nastoupit s výbavou dle zásad SRT
Časový program: jednotlivé kategorie na sebe budou navazovat bez časové prodlevy.

Výstup po laně na 33 metrů
Cílem této disciplíny je překonat 33 metrů dlouhý úsek propouštěného lana v co nejkratším čase.

1.) Startovní  pozice:  závodník  se  postaví  k připravenému  lanu  a  připne  se  k němu  všemi
používanými šplhadly tak, aby všechna šplhadla byla pod startovní značkou. Závodník se při
tom musí  alespoň jednou končetinou dotýkat země.  V momentě,  kdy je připraven ke startu
oznámí to startérovi.

2.) Start: neprodleně po oznámení připravenosti startér odstartuje pokus povelem: připravit, pozor,
teď. Po zaznění startovního povelu se začíná měřit pokus.

3.) Průběh pokusu:  Závodník  leze  po laně,  které  je  neustále  povolováno tak,  aby se závodník
v průběhu pokusu nedotýkal země ani kotvení lana. Lano je zespoda průběžně napínáno. Deset
metrů před koncem úseku je lano označeno viditelnou značkou.

4.) Konec pokusu: Pokus končí dotekem horního šplhadla kladky. V tomto momentě se stopuje
čas.

Vertikální vzdálenost mezi startovní značkou a koncem měřeného úseku je 33 metrů.
Pokus  každého  závodníka  je  obsluhován  spouštěčem a  dotahovačem lana.  Závodník  může  využít
služeb personálu zajištěného pořadatelem, může si však zajistit vlastní obsluhu. 

Výstup po laně na 80 metrů

Pravidla pro tuto disciplínu jsou shodná s pravidly pro výstup na 33 metrů, jediný rozdíl je v délce 
výstupu. Vertikální vzdálenost mezi startovní značkou a koncem měřeného úseku je 80 metrů.

Čas je ve všech kategoriích měřen dvěma nezávislými stopkami, jako výsledný čas se počítá průměr 
obou hodnot.

Ceny:  Věcné  ceny  budou  v hodnotě  minimálně  2000  Kč.  Hodnoceni  budou  nejméně  první  tři
závodníci v každé kategorii (muži i ženy). Kategorie bude hodnocena jen při účasti minimálně třech
závodníků, jinak dojde ke sloučení kategorií..
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