
           

                                                            
 

Horolezecká stěna Sobotka 
si Vás dovoluje pozvat na 

 

VEŘEJNÉ ZÁVODY ČHS VE SPORTOVNÍM LEZENÍ NA OBTÍŽNOST 

PRO ŽÁKOVSKÉ KATEGORIE MLÁDEŽE U14 

 
 

Termín: sobota 21.3.2015  

 

Místo konání: Horolezecká stěna Sobotka, Pod Humprechtem 408 (příjezd od nádraží) 

 

Prezence: 8.00 – 9.00 

Předlézání cest: 9.00 

Začátek závodu: 9.30 

Předpokládaný konec: do 17hod. 

Rozdělení do kategorií pro rok 2015: 

Chlapci a dívky: 

Kat. U10 – roč. 2006 a mladší 

Kat. U12 – roč. 2004 – 2005 

Kat. U14 – roč. 2002 - 2003 

 
Lezou se tři kvalifikační cesty a jedna finálová. Závodníci budou jištěni shora (top-rope). Pouze finálové cesty 

kategorie U14 se polezou se spodním jištěním. Finálové cesty se polezou ve všech kategoriích stylem „ON 

SIGHT“. Závod probíhá dle pravidel platných pro pořádání závodů kategorií U14 ve sportovním lezení na 

obtížnost pro rok 2015.  

 

Všichni čeští závodníci musí být členy ČHS. On-line registrace do ČHS je možná na této stránce : 

http://www.horosvaz.cz/clenstvi-v-chs/ 
 

Pro zjednodušení přechodu na závody, kde čeští závodníci musí splňovat podmínku členství v ČHS, bude 

v letošní sezóně umožněn tento postup:  

- Na závodníkově prvním závodě v sezóně mu bude umožněn start i bez členství v ČHS. Závodník obdrží na 

závodě přihlášku do ČHS s pokyny, jak postupovat pro získání členství do dalšího závodu.  

- Na prvních 3 závodech bude zajištěno vše pro vstup závodníka do ČHS. Osoba pověřená ČHS zajistí, že na 

místě bude možno vyplnit a odevzdat přihlášku, zaplatit registrační poplatek (100,- Kč na rok) a následně 

vystavit závodníkovi členský průkaz ČHS. Přihlášku závodníka musí podepsat jeho zákonný zástupce, v případě 

oddílového člena i předseda oddílu. 

- Při on-line registraci na výše uvedeném odkazu bude závodníkovi zasláno potvrzení e-mailem. Na prvním 

závodě se může prokázat tímto potvrzením, pokud průkaz zatím poštou nepřišel. Průkazy zasílá sekretariát až po 

připsání členského příspěvku na účet ČHS, a to poštou na adresu uvedenou v přihlášce. 
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Závodníci (ČR) jsou povinni se na závodech pořádaných ČHS prokazovat platným průkazem ČHS.  

 

Závody U14 jsou pořádány jako „open“, tedy otevřené pro zahraniční účastníky odpovídajícího věku. 

 

Nutné jsou zdravotní prohlídky. Aktuální seznam termínů platnosti zdravotních prohlídek závodníků najdete 

vždy před závodem v přehledu závodů ČHS: http://www.horosvaz.cz/soutezni-lezeni/prehled-zavodu-cr/prehled-

zavodu-cr-2015/ . Noví závodníci přinesou na závody potvrzení svého lékaře (praktický lékař pro děti a mládež) 

o zdravotní prohlídce – zdravotní způsobilosti. 

 

 

www.stenasobotka.cz,  

info@stenasobotka.cz,  

tel.774 332 534 

 

 

Startovné: 100,- Kč pro členy ČHS, 150,- Kč pro nečleny ČHS 

 

Bufet otevřen po celou dobu závodů i po závodech. 

Doporučujeme obuv na přezutí. 

 

Organizátorem závodů U14 je Český horolezecký svaz www.horosvaz.cz . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní sponzoři akce: 
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