
 

 

  

 

 

SÚŤAŽNÝ PORIADOK FRESH ŠKOLSKEJ ŠPORTOVEJ 

LIGY ZŠ V LEZENÍ 

 
1. Organizátor 

1.1  Organizátormi tejto súťaže sú Horolezecké kluby: HK UPJŠ Košice, HK Rozlomity Košice, 

T2 Boulder Team v spolupráci s Mestom Košice.  

2. Určené 

2.1  a / Prihláseným základným školám a školským organizáciám  

b / Súťažnej komisii ligy 

c / Vedúcim družstiev za ZŠ 

2.2 Prihlásiť sa majú možnosť všetci žiaci spĺňajúci podmienky súťaže a to počas celej doby 

jej trvania až do momentu pokiaľ Súťažná komisia nerozhodne inak. 

3. Rozhodné orgány 

3.1  Súťažná komisia – predstavuje riadiaci orgán, ktorý zodpovedná za riadny a správny 

priebeh súťaže. Do jej kompetencie patrí najmä právo rozhodovať o zmene podmienok 

účasti v súťaži, miesta dňa a času konania konkrétneho kola súťaže a v neposlednom 

rade má konečné slovo v prípade sporov súvisiacich so súťažou samotnou. 

3.2 Členmi Súťažnej komisie sú určený zástupcovia klubov, ktorými sú:  

Patrik Berta  +421918554061,  

Jaroslav Pukanský +421903230175,  

Ján Pukanský +421915846918,   

3.3  Sekretariát ligy – jedná sa o koordinátora súťaže. Je ním Centrum voľného času, 

Orgovánová 5, 040 01 Košice, v zastúpení: Ing.J.Šimčáková, PhD.  

5. Termín a miesto súťaže 

19.1.2019 Rozlomity stena, Študentská 1,Košice 

24.2.2019 T2 Boulder Arena, Štúrova 44, Košice 

23.3.2019 Rozlomity stena, Študentská 1,Košice 

20.4.2019 Lezecká stena UPJŠ Košice, Medická 6, Košice 

18.5.2019 Steam Factory, OC Atrium Optima, Moldavská 32, Košice, 
 

Finále jún.2019 Miesto upresníme  



6. Pravidlá súťaže 

6.1.  Pravidlá súťaže podľa dokumentu „PRAVIDLÁ PRE PRETEKY SLOVENSKÉHO POHÁRA V 

LEZENÍ DETÍ U14 SHS JAMES“ okrem zmien určených  v tomto súťažnom poriadku. 

6.2 Súťaží sa v lezeckej disciplíne Bouldering systémom Flash 

6.3 Systém súťaže je ligový. Jednotlivci získavajú body za umiestnenie podľa počtu 

súťažiacich v danej kategórii (napr.: 20 lezcov v kategórii, lezec za 1. miesto 20 bodov, 2. 

miesto 19, .... 20. miesto 1 bod). V prípade počtu účastníkov v kategórii vyššieho ako 10 

postupuje do Finále 8 jednotlivcov v prípade menšieho počtu ako 10 postupuje do finále 

6 jednotlivcov s najväčším počtom bodov vo svojej kategórii (jún 2018).  

6.4 Kategórie:  

a) začiatočníci  

1. starší žiaci a žiačky rok narodenia 2003 a mladší (U14) 

2. mladší žiaci a žiačky rok narodenia 2006 a mladší (U12) 

3. najmladší žiaci a žiačky rok narodenia 2008 a mladší (U10)  

začínajúci žiaci a žiačky, čo začali so športovým lezením v šk. roku 2018/19 (to 

znamená, že sa nezúčastnili v predchádzajúcom roku viac ako 3x pretekov slovenského 

pohára) 

b) pokročili 

4.starší žiaci a žiačky rok narodenia 2003 a mladší (U14) 

5. mladší žiaci a žiačky rok narodenia 2006 a mladší (U12) 

6. najmladší žiaci a žiačky rok narodenia 2008 a mladší (U10) 

6.5 Záverečné ustanovenia 

Zúčastnené základné školy sa riadia týmto súťažným poriadkom a dokumentami z neho 

vyplývajúcimi. 

Štartovné 0 €.  

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v súťažnom poriadku. 

 

Formulár na prihlasovanie: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6jOaBY8QW9v5LZVbV75k4SAuzPMxz2SazS8tEg4x

f1r_13w/viewform 

Prípadne mailom na: lezeckaligakosice@gmail.com 

alebo v deň preteku na mieste konania. 

Patrik Berta 

+421918554061 

lezeckaligakosice@gmail.com 

                                                                                                                                                    
PaedDr. Alena Mocná  

              riaditeľka CVČ 

Vybabuje: Patrik Berta 
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