
Rock Point Český pohár v boulderingu 2015 – 3. kolo 

 

Tento závod se stává pevným bodem v kalendářním roce a na stejném místě téměř ve 
stejné datum proběhne již po čtvrté. 
V rámci sportovního veletrhu Sport Expo na pražském Výstavišti proběhne 3. kolo Rock 
Point Český pohár v boulderingu 2015. 
Tak jako v minulých letech se můžete těšit na lezením nabité tři dny! 
 

30.4. si můžete v průběhu veletrhu přijít zdarma vyzkoušet lezení na závodním profilu. 
 

1.5. budou dětské závody včetně kategorie B-U16, která je součástí Českého poháru 
mládeže. 
 

2.5. pak proběhne samotný závod Českého poháru v boulderingu 2015 a pro děti bude 
připravena velká dětská stěna se skluzavkou. V rámci sobotního závodu Rock Point ČP v 
boulderingu 2015 budou soutěžit i kategorie A (U18) a junioři a jejich vyhlášení proběhne po 
kvalifikaci (konečné pořadí v těchto kategoriích je určeno pořadím z kvalifikace), více o tomto 
závodu najdete Zde. Pro mládež jsou nutné zdravotní prohlídky a členství v ČHS. 
 
V blízkosti závodní scény bude postavený Boulder Bar stánek se zbožím a slevama a také 
občerstvením. 
Bude připravena závodní scéna, kterou už jste mohli vidět na 1. kole ve Slaném nebo na 2. 
kole v Plzni. 
Těšit se můžete na skvělé bouldery a dobrou atmosféru. 
 
Celý průběh závodu bude natáčet Česká televize a vznikne 20-ti minutový dokument, který 
poběží na ČTSport. 
 
Systém závodu: 
Kvalifikace se poleze Flash 
Finále dle klasického formátu 
Do finále postoupí minimálně 12 mužů a 8 žen z ČR. 
Do závodu se můžou přihlásit lezci, kteří v daném kalendářním roce dosáhnou 
věku 16 let. 
 
Průběh registrace: 
Všichni závodníci se budou registrovat v Boulder Baru, U výstaviště 11, P-7. 
Pátek 1.5.: všichni od 13.00 do 23.00 hodin 
Sobota 2.5.: Holky od 7.30 do 9.30 hodin 
                      Kluci od 7.30 do 12.00 hodin 
 
Startovné je rozděleno dle času registrace: 
Zlevněné startovné je do 17.4. a činí pro členy ČHS 150 Kč a pro nečleny 250 Kč. 
Do tohoto data je nutné zadat přihlášku a zaplatit. 
Platba může být v hotovosti v Boulder Baru (U výstaviště 11, Praha 7) anebo převodem na 
č.ú.:2800761659/2010 do poznámky uveďte: ČP - jméno a příjmení 
 
V případě registrace nebo platbě po 17.4. bude startovné pro členy ČHS 200 Kč a pro 
nečleny 350 Kč. 
Registrace běží ZDE (www.boulderzavody.cz) 
 
Průběh samotného závodu: 
Na kvalifikaci bude připraveno osm boulderů, na které bude časový limit 60 minut. 

http://www.sport-expo.cz/
http://www.boulderzavody.cz/zavod.php?zavod=79
http://www.boulderzavody.cz/zavody_registrace.php


Holky polezou první a budou mít pravděpodobně jednu skupinu. Kluci polezou také ve více 
skupinách. 
Do finále postoupí 12 mužů a 8 žen z ČR 
Ve finále budou 4 bouldery na 5 - ti minutách. 
 
 

Harmonogram: 

08:00 – 08:50    prezence ženy 

09:00 – 10:00    kvalifikace ženy 

08:00 – 12:00    prezence muži 

11:30 – 12:30    kvalifikace muži (I. skupina) 

12:45 – 13:45    kvalifikace muži (II. skupina) 

15:30    uzavření izolace ženy 

16:00    finále ženy 

17:30    uzavření izolace muži 

18:00    finále muži 

20:00    vyhlášení výsledků  

Stavěči: Vilda Chejn a Olin Klapal 
 
Spaní: 
V Boulder Baru bude možné přespat. Spacák ovšem sebou :). Spaní hlaste prosím na email 
bar@boulder.cz. 
Vše proběhne klasicky v levém křídle Průmyslového paláce na Výstavišti. Z Boulder Baru 
jste tam pěškobusem za pět minut. 
Bude tam opět velká, hlídaná izolace pro závodníky. 

Po vyhlášení vítězů plynule rychlý přesun do Boulder Baru, kde vás čeká muzika a 
ejchuchůůů. 

 

 

 

http://www.boulder.cz/

