
Makak MČR v boulderingu 2015
(mládež A, B a junioři)

 Organizátor:                                                                    Pořadatel:  

Kdy: 18. - 20. září 2015
Kde: Masarykovo náměstí, Slaný
Startovné: 100,- člen ČHS
                   200,- nečlen ČHS
                   150,- startovne_Po ukončení slevy - Člen ČHS 
                   250,- startovne_Po ukončení slevy - Nečlen ČHS 
Startovné sleva do: 13.9.2015 včetně platby
Platba startovného: na číslo účtu 107-1521380277/0100

Přihláška:  zde 
Stavěči: Jan Zbranek, Jan Šolc, 
Pravidla: zde  do finále postupuje vždy 6 závodníků z každé kategorie
Ubytování: zajištěno v tělocvičně ZŠ (spacáky a karimatky s sebou)

Časová osa MČR:
pátek 18. září:   16:00 – 17:00  registrace dívky A, juniorky

              17:30 – 19:00  kvalifikace dívky A, juniorky, (Flash 6 cest) 
              17:30 – 18:30  registrace chlapci A, junioři
              20:00 – 21:30  kvalifikace chlapci A, junioři, I. skupina (Flash 6 cest)
              22:00 – 23:30  kvalifikace chlapci A, junioři, II. skupina (Flash 6 cest)

http://www.horosvaz.cz/res/archive/087/014003.pdf?seek=1420817874
http://www.boulderzavody.cz/zavody_registrace.php?zavod=86
http://www.lezenidoskol.cz/
http://www.horosvaz.cz/


sobota 19. září:                9:30  otevření izolace finále dívky A, juniorky,
   10:00  uzavření izolace finále dívky A, juniorky,

  10:30 – 13:15  finále dívky A, juniorky, (OS 4 cesty)
               14:00  otevření izolace finále chlapci A, junioři,
               14:30  uzavření izolace finále chlapci A, junioři,
  15:00 – 17:45  finále chlapci A, junioři, (OS 4 cesty)

            
            neděle 20. září:   7:30 -   8:00   registrace dívky a chlapci B U16 
                                        8:30 -   9:30  kvalifikace dívky a chlapci B U16 (flash 6 cest)

               13:00  otevření izolace finále dívky a chlapci B U16
   13:30  uzavření izolace finále dívky a chlapci B U16

               14:00  finále dívky a chlapci B U16 (OS 4 cesty)

Na co se můžete ještě těšit:
Celá akce probíha v rámci Městských slavností a můžete se těšit na bohatý doprovodný program pro celou rodinu.
V neděli proběhnou již tradiční dětské závody  Kinder boulder cup Slaný 2015

Vice: www.boulderzavody.cz

 On-line přenos: 

Ti, kteří se k nám nedostanou na ČP dospělích, mohou shlédnout semifinále a finále žen i mužů na.

                                                        www.boulderzavody.cz                                                  

Hlavní partneři:

Partneři:

Chyty: 

Nejčerstvější novinky na 

Jste srdečně zváni.

                                                                     Za Lezení do škol o.s. Jirka a Roman. 

http://www.boulderzavody.cz/
http://www.boulderzavody.cz/
http://www.boulderzavody.cz/zavod.php?zavod=88
http://www.kultura.slansko.cz/akce/2015/07/slavnosti-byk-bouldering
https://www.facebook.com/boulderzavody?ref=hl



