
 

              TENDON   

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

TENDON FINÁLE ČESKÉHO POHÁRU 
                   

VE SPORTOVNÍM LEZENÍ MLÁDEŽE 

NA OBTÍŽNOST CHOCEŇ 2015 

 

propozice 

 
Pořádá : Horolezecký klub Choceň z.s. 

Místo : Sportovní hala při ZŠ Svatopluka Čecha Choceň 

Termín : 24. října 2015 (sobota ) 

Startovné :  100,- členové ČHS 

                     200,- ostatní 

Prezentace : 8.00 - 9.00 

Start závodu : 9.30 

Kategorie : Chlapci a Dívky     J     (1997-1996)                                

   A     (1999-1998)                  

                                               B     (2001-2000) 

   U14 (2003-2002) 

   U12 (2005-2004) 

   U10 (2006 a mladší)                      

Program závodu: 
09.00 - Ukončení prezentace 

09.30 - Start kvalifikace 

16.00 - Start finále 
18.00 - Vyhlášení výsledků 

 

          

Změna v časovém rozvrhu vyhrazena !!! 

 

Občerstvení : zajištěno 

 

Stavěči: Stráníci a spol.  

 

Kontakt :        Homolka Jiří 
                 Ostrovní 662 

                   Choceň 56501 

                   +420 604 618 307 

  e-mail: homolka@lphard.cz 
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Podmínky startu závodníků 

 
Závody se řídí pravidly soutěžního lezení ČHS pro rok 2015 a prováděcími předpisy pro soutěžní lezení 

mládeže 2015.  
Závodníci ČPM musí mít platnou zdravotní prohlídku a všichni čeští závodníci musí být členy ČHS a na 

závodech se prokazují platným průkazem 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, včetně 
platebních údajů. Průkazy zasílá sekretariát až po připsání členského příspěvku na účet ČHS, a to poštou na 

adresu uvedenou v přihlášce. Pokud průkaz do pátku před dalším závodem poštou nepřišel, kontaktuje 

závodník sekretariát ČHS, aby získal potvrzení.  
 
Pro závody mládeže ČHS jsou nutné 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 ke sportu soutěžní lezení.  
 

 

 
 

       

Všichni příznivci tohoto krásného sportu jsou srdečně zváni:  VSTUP ZDARMA 
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