
1. kolo Českého poháru mládeže v boulderingu a otevřený závod 

v boulderingu pro věkové kategorie U14, U12, U10 a U8 
 

V sobotu 7. března a v neděli 8. března se uskuteční 1. kolo Českého poháru mládeže v boulderingu, 

které je zároveň nominačním závodem na SP.  

Kategorie A a junioři budou závodit v rámci sobotního závodu 1. kolo Rock Point ČP v boulderingu a 

jejich vyhlášení proběhne po kvalifikaci (konečné pořadí v těchto kategoriích je určeno pořadím z 

kvalifikace), více o tomto závodu najdete na http://www.boulderzavody.cz/zavod.php?zavod=72. 

Kategorie B bude závodit v neděli spolu s kategoriemi U14, U12, U10 a U8, závod bude probíhat 

systémem flash vždy na šesti bouldrech pro každou kategorii. Závodníci budou mít jednu hodinu na 

přelezení šesti bouldrů, vyhlášení výsledků proběhne po každé kategorii.  

Kategorie A, B a junioři musí mít na závodech platnou zdravotní prohlídku a musí být členy 

ČHS. Závodníci polezou na chytech od firmy AIX, Makak, Freestone a Flathold. 

Stavět budou David Kozel, Dominika Dupalová, Tomáš Korčák a další. 

Registrovat se můžete již dnes a do 2. března to budou mít členové ČHS za 100,- a nečlenové za 200,-. 

Kdo se přihlásí později nebo na místě zaplatí jako člen 150,- a jako nečlen 250,-. Registrovat se 

a sledovat další informace můžete na webu www.boulderzavody.cz.  

U závodu bude probíhat bohatý doprovodný program, v rámci kterého si závodníci i veřejnost budou 

moci vyzkoušet například slackline, nakoupit si kvalitní potraviny u stánku firmy Lifefood nebo si 

nechat na míru ušít kalhoty od firmy Mrkev.  

V rámci doprovodného programu bude probíhat tombola o hodnotné ceny a poukazy na jednotlivé 

sportovní aktivity, vyhlášení tomboly proběhne ve 14:00. 

Harmonogram sobota: 

08:00 – 09:00    prezence ženy 

09:00 – 10:00    kvalifikace ženy 

08:00 – 13:00    prezence muži 

11:00 – 12:00    kvalifikace muži (I. skupina) 

12:15 – 13:15    kvalifikace muži (II. skupina) 

13:30 – 14:30    kvalifikace muži (III. skupina) 

14:30             vyhlášení kategorie A a juniorů 

Harmonogram neděle: 

09:30 - 09:50  prezence kategorie U8 (ročník 2008 a mladší) 

10:00 - 11:00  kategorie U8 

11:00 - 11:20  vyhlášení kategorie U8, prezence kategorie U10 (ročník 2007, 2006) 

11:30 - 12:30  kategorie U10 

12:30 - 12:50  vyhlášení kategorie U10, prezence kategorie U12 (ročník 2005, 2004) 

13:00 - 14:00  kategorie U12 

14:00 - 14:20  vyhlášení kategorie U12, prezence kategorie U14 (ročník 2003, 2002) 

14:30 - 15:30  kategorie U14 

15:30 - 15:50  vyhlášení kategorie U 14, prezence kategorie U16 (ročník 2001, 2000) 

16:00 - 17:00 kategorie B (U16) 

17:00 - 17:20  vyhlášení kategorie B (U 16) 

Připojte se k nám také na www.facebook.com/boulderzavody a buďte pořád v obraze   

Těšíme se na vás! 

http://www.boulderzavody.cz/zavod.php?zavod=72

