Propozice pro nominační závod
pro ustavení reprezentace mládeže
v boulderingu pro rok 2013
Nominační závod se uskuteční dne dne 13.4.2013 v pražském Boulder Baru
Závod je určen pouze pro kategorie Evropského poháru mládeže:
Kategorie – hoši, dívky zvlášť:




Kategorie B - ročník narození 1999-1998
Kategorie A - ročník narození 1997-1996
Kategorie Junioři - ročník narození 1995-1994

Předběžná registrace bude spuštěna na stránkách rockstars.cz
Do registrace uvádějte ročník narození a to, zda jste členy ČHS či (zatím) nikoliv.
Startovné:




Do 7.4.
o Členové ČHS 100,- Kč
o Nečlenové ČHS 150,- Kč
Po termínu nebo v místě závodu:
o Členové ČHS 150,- Kč
o Nečlenové ČHS 200,- Kč

Závodníkům, kteří se stanou členy reprezentace, bude startovné zpětně proplaceno.
Formát závodu:
Pro závodníky bude připraveno 8 bouldrů, poleze se současně ve větší skupině systémem flash
(stejně jako v kvalifikacích na závodech EYC), vzhledem k předpokládanému počtu závodníků poleze
v jedné skupině více kategorií dohromady. Skupiny budou určeny před začátkem závodu.
Závod bude pouze jednokolový, na základě výsledků tohoto kola (8 bouldrů) bude určeno v každé
kategorii pořadí pro reprezentaci, do reprezentace budou nominováni první dva závodníci z každé
kategorie.
Časový harmonogram závodu:
Registrace na místě: 10-10:30 hod.
Start závodu:

10:30 - předlezení

10:45 - vlastní start všech skupin
V případě většího počtu závodníků si pořadatel a organizátor vyhrazuje právo rozdělit závod na dvě
části, druhá část závodu proběhne až po odlezení první skupiny závodníků (tedy od 13. do 15. hod).
Skupiny a časový harmonogram bude určen během registrace.
Označení chytů a pokusy závodníka:
Závod se poleze na OZNAČENÝCH bouldrech na stěně (s dalšími chyty a stupy), u každého bouldru
bude rozhodčí z řad pořadatelů a organizátorů, který bude dohlížet na správně přelezení bouldru.
Závodníci se hlásí na pokus rozhodčímu a lezou svůj pokus podle pořadí, ve kterém se k pokusu
nahlásí, opakování pokusů ve stejném bouldru je povolené, ale další pokus může soutěžící uskutečnit
až po ostatních závodnících, kteří čekají na tento bouldr.
Závodníci si musí hlídat správné chyty a stupy, tyto budou jasně označeny. Použití neoznačeného
chytu nebo struktury bude bouldrovým rozhodčím vyhodnoceno jako použití nedovoleného postupu
a pokus závodníka bude ukončen. Závodník může pokus opakovat, ale zařazuje se na konec čekajících
na daný boulder.
Ostatní pravidla a hodnocení odpovídají pravidlům soutěžního lezení.
Hodnocení bouldru:
Do pokusů se započítávají dosažené zóny a top a počet pokusů, na kolik byla zóna nebo top dosaženy.
Pokusy na zóny a top zapisuje do karty závodníka rozhodčí po každém pokusu závodníka.

Za komsi soutěžního lezení mládeže a pořadatelé
Marie Dichtlová
20.3.2013

