
Středisko volného času Lipník nad Bečvou, p. o. 
Pracoviště: Komenského sady 1334, 751 31 Lipník nad Bečvou,  
tel.: 581771594, 734 763 572,  
email: havlasova@svclipnik.cz, www.svclipnik.cz 

Pořádá 

XXI. ročník lezecké soutěže na obtížnost 

Vánoční pohár 2019 
Kdy: úterý 3. 12. od 8:00 hodin 

Kde: nová sportovní hala Lipník nad Bečvou, B. Němcové 1696, (na stadionu Míru, cca 10 min pěšky od 
vlakového nádraží, GPS: 49°31'24.08"S, 17°34'32.05"V) 

Pohár je určen začínajícím lezcům a dětem, které si chtějí lezení vyzkoušet. 
Kdo se zúčastnil Českého poháru v lezení na obtížnost, a v této soutěži se umístil do 5. místa, nebude hodnocen. 

Ředitel soutěže: Zora Hradilová, 603 525 874, zorkahrad@seznam.cz 
Platby a přihlášky: Mgr. Martina Havlasová, 734 763 571, havlasova@svclipnik.cz 

Věkové kategorie: 
A – narození v letech 2013 – 2011 
B – narození v letech 2010 – 2007 
C – narození v letech 2006 – 2004 
D – narození v letech 2003 – 2002 
E – narození v letech  2001 - 2000 

Účastník musí být žákem ZŠ, SŠ nebo OU.  
Chlapci a dívky jsou hodnoceni zvlášť. Nejlepší v každé kategorii obdrží diplom a cenu. 

Přihlášky (příloha č. 1) doručte nejpozději do pátku 29. 11. 2019 osobně na adresu SVČ Lipník nad Bečvou, p. o., 
Komenského sady 1334, 751 31 Lipník nad Bečvou. Můžete také využít e-mail havlasova@svclipnik.cz.  

Kapacita účastníků omezená na 90 závodníků!!!! (přednost mají dříve přihlášení) 

Startovní poplatek: pro přihlášené předem 100 Kč za startujícího, pro přihlášené na místě 200 Kč (z poplatku hrazeno 
drobné občerstvení). Pro platbu převodem pošlete částku na 1881 316 359/0800 do poznámky jméno soutěžících + 
variabilní symbol 1031 pro snadnější identifikaci platby (platbu převodem doporučujeme uskutečnit nejpozději do 29. 11. 
2019 a poslat potvrzení, abychom mohli platbu včas identifikovat).  

Diváci vstup zdarma, přezuvky do haly nutné. Zakázané je používat na hrací ploše přenosný nábytek na sezení (rybářské židle 
apod.). Možnost zapůjčení sedacích úvazků. K dispozici badmintonové hřiště, pálky si doneste vlastní.  

Časový harmonogram: 

08:00 – 08:25  příjezd a prezence účastníků kategorie A, B a C, dle počtu přihlášených upřesnění časového harmonogramu, 
trénink 

08:30 – 12:00  soutěž kategorie A, B a C 
12:00 – 12:30        vyhlášení výsledků kategorie A, B a C 
12:30 – 12:40 příjezd a prezence účastníků kategorie D a E, dle počtu přihlášených upřesnění časového harmonogramu, 

trénink 
12:45 – 13:45  soutěž kategorie D a E 
13:45 – 14:00  slavnostní vyhlášení výsledků kategorie D a E 



Příloha č. 1: Přihláška – 21. ročník Vánočního poháru 
Přihlášku zašlete nejpozději do 29. 11. 2019 na e-mail havlasova@svclipnik.cz  
 

Kontaktní osoba (doprovod, učitel, vedoucí oddílu…): 

Jméno a příjmení: _________________________________ Telefon: _____________ E-mail:________________@_________ 

Soutěžící: 

Jméno a příjmení Rok narození Škola/oddíl/adresa 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Startovní poplatek uhradím způsobem:  
  bezhotovostně bankovním převodem (100 Kč /soutěžící) 
  v hotovosti na místě po předchozím odevzdání přihlášky (100 Kč /soutěžící) 

Upozornění: doprovod zodpovídá za zdravotní stav soutěžících a za jejich bezpečnost v průběhu akce 

Touto přihláškou také souhlasíte s focením na této lezecké soutěži, fotky budou využity pouze k propagaci na 
místní úrovni.   
 

 

 

 

 


