
Letos se závod Lokal Blok Monster p edstaví poprvé ve své historii jako Mistrovství
eské republiky a u toho nesmíte chyb t!

Již sedmý ro ník tohoto pražského závodu prob hne za necelý m síc a bude nejv tší ve své
historii. Závod prob hne v sobotu 3. zá í 2011 a bude probíhat v Lokalbloku na adrese
Nám stí 14. íjna 10 a v u Branických ledáren na festivalu Joyride.

Kvalifikace závodu prob hne na bouldrové st  Lokalblok, kde skupiny v maximálním
po tu 20 závodník  budou mít vždy hodinu na p elezení 10 bouldrových problému stylem
flash. Nejlepších 12 kluk  a 8 holek pak postoupí do finále, které bude probíhat pod širým
nebem v rámci festivalu Joyride. Všechny bouldry p ipraví Honza Šolc s Tomášem
Antonínem na profilech TR Walls s chytama od AIXu.

Registrace pob ží od 15. do 31. srpna, p emž si vyberete i skupinu, ve které chcete lézt.
Startovné se liší podle data registrace a lenství v HS. lenové HS p ihlášení do 31. srpna
zaplatí 200,-, ne lenové 250,-. lenové HS, kte í se p ihlásí na míst , zaplatí 300,- a
ne lenové 350,-. V cen  startovného je i vstupenka na festival Joyride v hodnot  275,-.
Informace o festivalu najdete na www.joyride.cz.

Harmonogram 2011
Lokalblok
08:00 - 09:00  prezentace ženy
09:00 - 10:00  kvalifikace ženy
08:00 - 10:15  prezentace muži (1. skupina)
10:30 - 11:30 kvalifikace muži (1. skupina)
08:00 - 11:30 prezentace muži (2. skupina)
11:45 - 12:45  kvalifikace muži (2. skupina)
08:00 - 12:45 prezentace muži (3. skupina)
13:00 - 14:00  kvalifikace muži (3. skupina)

Joyride
12:30  Honza Kareš se pokusí o p ekonání svého uznaného sv tového rekordu

v maximu shyb  bez doteku nohou zem
13:30 sout ž pro ve ejnost ve shybování
14:30 sout ž pro ve ejnost ve skocích na um lé st
15:30 uzav ení izolace ženy
16:00 finále ženy
17:00 ednáška Adama Ondry o projektu Climb for Life
17:30 uzav ení izolace muži
18:00 finále muži
20:00 vyhlášení výsledk  na hlavním pódiu

Více informací a registraci najdete od 15. srpna na www.boulderprojekt.cz,
www.lokalblok.cz/stena nebo na tel.: 608 880 617.

http://www.joyride.cz.
http://www.boulderprojekt.cz
http://www.lokalblok.cz/stena

