
2. kolo Rock Point Český pohár v boulderingu 2015  
 

 

 

 

                            Pořadatel:                                                 Organizátor:  

 

 

Kdy: sobota 21. března 2015 

 

Kde: Nákupní centrum Borská pole, (bývalé OBI) 

         U letiště 2/1074, 320 11 Plzeň  

 

Kvalifikace: Flash 8 cest (počet kvalifikačních skupin dle skutečně přihlášených)    

 

Finále:leze se on-sight 4 cesty  

 

Stavěči: Honza Zbranek, Vilda Chejn 

 

Chyty: AIX, MAKAK, Flathold, Freestone, 

 

Závody se řídí „Pravidly soutěžního lezení ČHS 2015“ 

http://www.horosvaz.cz/res/data/087/014003.pdf 

 

Startovné: přihláška včetně platby do 14.3. 

       členové ČHS 150 Kč, ostatní 250 Kč 

                   čú: 107-1521380277/0100  poznámka: CP - jméno a příjmení 

                   po 14. 3. členové ČHS 200 Kč, ostatní 350 Kč    

 

Vstupné pro veřejnost: zdarma 

 

 



 

 

Časová osa ČP: 

08:15 – 08:45 registrace ženy 

09:00 – 10:30 kvalifikace ženy flash 

08:15 – 10:00 registrace muži 

             11:30 kvalifikace muži flash  

             16:00 otevření izolace 

             17:00 uzavření izolace 

             18:00 finále ženy a muži leze se na on sight 

             21:30 vyhlášení výsledků  

 

Na co se můžete ještě těšit: 

Po celý den budete moci sledovat Trickline cup 2015 - Gibbon Contest Plzeň - finále budete moci 

shlédnout od 15 hodin. V přestávkách si může na slack line vyzkoušet nějakou tu libůstku každý 

z Vás. V průběhu celé akce si děti mohou zalézt na lezecké stěně a využít další doprovodný 

program v areálu. 

Vice: www.boulderzavody.cz, www.lezenidoskol.cz, www.rockpoint.cz  

 
Novinkou tohoto roku je závod ,,Souboj lezeckých stěn,, kdy se mohou přihlásit skupiny z 
jedné stěny/bouldrovky/oddílu a společně něco vyhrát, více info o téhle novince najdete na:  
http://www.boulderzavody.cz/?n=29 
 
Připoj se k nám také na www.facebook.com/boulderzavody 

  
On-line přenos:  

Ti, kteří se k nám nedostanou, uvidí finále žen i mužů na: www.boulderzavody.cz        

 

Záznam z finále poběží na ČT sport a upoutávky na akci uslyšíte na Radiu Beat.                                  

  

 

V neděli své síly poměří i ti nejmenší a nejmladší a to je také novinka. 

Akce, která se stane tradicí:  ´´Kinder boulder cup Plzeň 2015´´ 

 

Další info naleznete zde: 

http://www.boulderzavody.cz/zavod.php?zavod=75 

 

 

Jste srdečně zváni. 

 

Za pořadatele a organizátory: Lezení do škol a ČHS  

http://www.boulderzavody.cz/
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http://www.rockpoint.cz/
http://www.boulderzavody.cz/?n=29
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