
GUTOVKA DRYTOOL CUP 2012 
 

ZÁVOD. EXHIBICE. SLACKLINE.PÁRTY. FIRESHOW. PROMÍTÁNÍ. ADRENALIN. 
 
V sobotu 1.12.2012 se v Praze uskuteční již druhý ročník drytoolingových závodů na 
venkovní stěně Gutovka.  
 
Akce je určena jak pro amatéry tak již ostřílené lezce. Celé dopoledne bude věnováno 
drytoolingovému workshopu, kde si každý bude moci ozkoušet, co to znamená lezení 
s cepínama. V průběhu celého dne bude možnost jít se ohřát do restaurace, kde budou 
probíhat přednášky o drytoolingu od Lucky Hrozové, dále promítání fotek a videí. 
 
Jako loni se můžete těšit na exhibici highline o kterou se postará Anča s Kwětákem. Uvidíme 
co si na nás letos připraví a zda-li to překoná show, kdy Kwěták svlékl sedák,  navázal se 
pouze za kotník loďákem k lanovici a pohodovou chůzí přešel na druhou stranu. Před 
závodním finálem přivítáme našeho speciálního hosta MÁRU HOLEČKA, kterého si budeme 
moci poslechnout mezi 18. a 19. hodinu. A po setmění se dočkáme parádní fireshow. 
 
A co k samotným závodům? Těšit se můžete na kombinaci dřevěných, kamenných a 
silonových chytů a na vzdušné traverzy. Určitě nebudou chybět klády na paragány a nějaký 
ten dřevěný rampouch. Finálové lajny by jako loni měly být cca 20 m dlouhé. Ale nemůžeme 
prozradit vše. Doražte, určitě si najdete důvod proč.  
 
startovné:  
200 Kč při registraci do 20.11.2012 na email stena.gutovka@gmail.com 
250 Kč v den závodu bez předchozí registrace 
 
předběžný časový harmonogram závodu: 
09:00 - 11:00 - WORKSHOP: lezení drytoolingových cest pro veřejnost 
11:00 - 12:00 – prezentace 
12:30 – 13:20 předlezení kvalifikace 
13:20 – 17:30 – kvalifikace muži + ženy 
17:30 – 18:00 – uzavření izolace ženy, exhibice highline  
18:00 - 19:00 - Přednáška speciální host: MÁRA HOLEČEK 
19:00 – 20:00 – finále ženy 
20:00 - 20:30 – uzavření izolace muži, exhibice highline 
20:30 - 21:45 – finále muži 
21:45 – 22:00 - fireshow 
22:00 – vyhodnocení výsledků, předání cen vítězům 
22:00 - ? - afterparty v restauraci u nás nebo v okolí 
 
Doprovodný program: 
13:00-22:00 – v restauraci promítání filmů, fotek 
11:00 – 12:00 – přednášky o drytoolingu - Lucie Hrozová 
18:00 - 19:00 - Přednáška speciálního hosta: MÁRA HOLEČEK 
21:45 - 22:00 - Fireshow 
 
Se závodem pomáhají: 
Organizátor ČHS: http://www.horosvaz.cz/ 
Pořadatel Gutovka: http://www.gutovka.cz/ 
Sponzor Hanibal: http://www.hanibal.cz/ 
 
Články a foto z předcházejícího ročníku: 
http://www.lezec.cz/clanky.php?xtem&key=9874 
http://www.horyinfo.cz/view.php?cisloclanku=2011110010 



http://www.climbingschool.cz/?bcoid=521 
http://hartmik.blogspot.cz/2011/11/taaak-se-uskutecnil-prvni-letosni.html 
 
Dále spolupracujeme: 
http://drytoolcup.eu/ 
http://www.stenaholesovice.cz/ 
 
Kontaktní email: 
Stena.gutovka@gmail.com 
Kontaktní osoba: 
Petr Záleský (Šéťa) 775303102 
seta@cgsa.cz 
 


