Propozice HIRKOLEZENÍ 2020
8. ročník: „Putovní pohár Eugena Hirka“
22.02. od cca 10.oo do 23.02.2020 18.oo
Lezecká stena ROZLOMITY SPORT,
GALA centrum, Študentská 2, Košice.
Kontaktní číslo +421 944 592 831
POZOR! Letos je akce dvoudenní s možností přespat
ve vlastních spacácích přímo na stěně. Vyhodnocení
bude v neděli v 18.oo a započítává se NEJ čas
dosažený kdykoliv po celý víkend.

JE NUTNÁ OBUV NA PŘEZUTÍ
nebo budete naboso!
Kategorie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Profi
Muži
Muži SRT – začátečník v roce 2019
Senioři nad 60 roku
Ženy
Ženy SRT – začátečník v roce 2019
Junioři do 11 roku
Junioři do 15 roku
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Ceny:
Každá kategorie:
Pořadí 1.-Pohár, Diplom, Woucher 50,– Eur na nákup v e-shopu
www.meanderpro.sk
Pořadí 2.-Pohár, Diplom, Woucher 30,– Eur na nákup v e-shopu
www.meanderpro.sk
Pořadí 3.-Pohár, Diplom, Woucher 20,– Eur na nákup v e-shopu
www.meanderpro.sk
+ Kategorie PROFI – Velký Putovní pohár
Každý účastník dostane tričko HIRKOLEZENÍ a čepici s USB nabíjecím světlem.
Speciální ceny za bojovnost a jedna VIP cena.

Kategorie Junioři – málý lezecký trenažer pouze na čas na výstup
do výšky cca 13 metrů. Po dosažení výšky bude závodník spuštěn na zem.
Čas se měří od odpoutání od země po dosažení značky na laně.

Kategorie Senioři, Ženy, Muži a SRT 2019 – mají společný
jednoduchý lezecký trenažér. Na trati budou tři přepínky-kotvení-ke stropu haly
cca 13 metrů, přepnutí do slanění a sestup na zem. Po celou dobu lezení bude
závodník jištěn druhým lanem.
Čas se měří od odpoutání od země po dotyk se zemí po slanění.

Kategorie Profi – je složen ze tří disciplín. Za každou disciplínu dostane
závodník body za pořadí. Vítěz kategorie Profi bude závodník s nejmenším
součtem bodů ze všech tří disciplin.
1. Lezení na čas na laně na 13 metrů.
Čas se měří od odpoutání od země po dosažení značky na laně. Je povoleno dat
si na lano zátěž nebo použít druhou osobu na napínání lana.
2. Rescue-Záchrana lezce, který visí na napnutém laně.
Zachraňovaný-80kg těžký vak visí na laně 2 metry nad zemí na jednom šplhadle.
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Závodník vyleze do stropu haly do cca 13 metrů, zapne se do kotevního bodu
osobním zajištěním. Slaňovadlo nebo výstupové blokanty budou mimo lano.
Závodník slaní nebo sešplhá po napnutém laně k zachraňovanému, kde
si ho k sobě přepne a následně s ním slaní na zem.
Čas se měří od cinknutí na zvonek zavodníkem a končí odtažením zraňeného
po slanění do vyznačené vzdálenosti.
Pro slanění po napnutém laně musí mít závodník druhé nezávislé osobní
zajištění.
3. Technický trenažér po hale s délkou do 70 metrů.
Na trase bude vše co, muže potkat jeskyňáře při praktickém speleoalpinizmu.
Přechody kotvení v různých polohách, přechody přes uzly ve šplhu i slanění,
deviátory i různé průměry lan.
Čas se měří od odpoutání závodníka od země po dotek se zemí na konci
trenažéru.

HODNOCENÍ:
Na každé disciplíně má závodník MAXIMÁLNĚ 5 pokusů, počítá se ten nejlepší.
Každé porušení pravidel SRT v kategorii PROFI je penalizováno +30 vteřin
k dosaženému času.
PENALIZACE když nebude splněno:
– Slaňovadlo musí být zajištěno protažením přes nosnou karabinu.
– Při výstupu a přepínkách vždy 2x nezávislý bod.

POZOR! PŘILBA NENÍ POVINNÁ
V hale se dá zakoupit občerstvení, nápoje
a JE v NÍ POKOJOVÁ TEPLOTA.

JE NUTNÁ OBUV NA PŘEZUTÍ
nebo budete naboso!
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