
SPORTLIFE BOULDER CONTEST 2013 

V termínu 7. – 10.11.2013 se v Brně uskuteční sportovní veletrh SPORT-LIFE. V dřívějších 

letech se zde třikrát podařilo zrealizovat závod světového poháru a třikrát závod Českého 

poháru ve sportovním lezení. Bohužel v posledních letech nějak nebyla síla ani prostor takto 

významné akce zopakovat. Letos se lezecký závod do programu Sportlifu vrací, ne tak 

významný, v jiném formátu, lezecký závod „climbers friendly“, SPORTLIFE BOULDER 

CONTEST 2013. 

Veškeré potřebné informace a aktuality týkající se závodu nalezenete na webové stránce 

závodu http://drytoolcup.eu/sportlife-boulder-contest-2013/ . 

Závod se uskuteční v sobota 9.11.2013. Předběžný časový rozvrh je následující. Prezentace 

9:00 – 11:00, kvalifikační cesty budou otevřeny od 10:00 do 14:00 a od 15:00 bude zahájeno 

finále. 

Závod se leze v kategoriích muži  a ženy. Kvalifikace FLASH na dvanácti bouldrech, muži, 

ženy společně. Každý ze závodníků obdrží záznamový arch a zapisuje si dosažený počet zón, 

topů a pokusů. Na jednotlivé bouldry není časový limit ani limit pokusů. 

Do finále postupuje 6 žen a 6 mužů. Každá kategorie leze 3 bouldery stylem OS. 

Po finále budou všechny bouldry nahozeny zpět, takže kdo budete chtít může si v neděli vzít 

lezečky a bouldry přijít odzkoušet znovu, stejně jako ti, kteří se v sobotu nebudou chtít 

přihlásit do závodu. U stěny bude test centrum lezeček La Sportiva od našeho partnera HUDY 

sport a lezečky TRIOP přímo od výrobce. 

Jinak doporučuji se sebou vzít i rodinné příslušníky, zejména mladšího věku, protože v hlae 

bude bohatý sportovní doprovodný program. Mimo jiné 100 dlouhé lanové přemostění, 12 m 

vysoký drytoolingový sektor s test centrem zbraní od BLACK DIAMOND, umělá lezecká 

stěna a další lanové aktivity. 

Na podiu pak bude v průběhu soboty i neděle možné sledovat prezentace horských vůdců 

z kanceláře HUDY MOUNTAIN GUIDES z výstupů v rozličných horských destinací Evropy 

i světa, které doplní slideshow výrazných osobností české i slovenské lezecké scény jako je 

např. Marek Holeček.  

Vstup do areálu nejlépe hlavní branou z ulice Veletržní. Pro zajištění volného vstupu je 

nezbytné provedení registrace na webu závodu. Na e-mail vám následně přijdou informace 

k vyřízení volného vstupu do areálu BVV. 

Systém závodu: 

Leze na profilech od Sviště – PILKA KAMENY,  k dispozici budou čtyři profily 

s dopadištěm. 

Kategorie muži  a kategorie ženy. Kvalifikace na dvanácti bouldrech, muži, ženy společně. 

Každý ze závodníků obdrží záznamový arch a zapisuje si dosažený počet zón, topů a pokusů. 

Na jednotlivé bouldry v kvalifikaci není časový limit ani limit pokusů. 

http://drytoolcup.eu/sportlife-boulder-contest-2013/


Do finále postupuje 6 žen a 6 mužů. Každá kategorie leze 3 bouldery stylem OS. Na bouldry 

je dán limit. 

Předběžný časový harmonogram závodu: 

9:00 – zahájení prezentace 

10:00 – 14:00 – kvalifikace, FLASH 

14:15 – výsledky kvalifikace 

15:00 – 17:30 – finále muži i ženy, OS 

17:40 – předání cen vítězům, závěrečná tombola 

18:30 – ? -  afterparty v přilehlém restauračním zařízení (bude upřesněno) 

Startovné 

Pro  závodníky registrované do 30.10.2013 100,- Kč. Startovné při registraci po 30.10.2013 je 

200,- Kč  . 

Startovné prosím uhraďte hotově při prezentaci závodníků. 

Startovné zahrnuje občerstvení a vstup do areálu BVV. Po provedení registrace vám bude 

zaslána instrukce k volnému vstupu do areálu BVV. 

Ceny 

Prvních padesát zaregistrovaných závodníků obdrží od partnera HUDY sport malou 

pozornost. Po vyhlášení výsledků proběhne tombola startovních čísel o hodnotné věcné ceny, 

takže vyhrát může každý! 

Obtížnost muži 
1.  věcná cena 

2. věcná cena 

3. věcná cena 

Obtížnost ženy 
1. věcná cena 

2.  věcná cena 

3. věcná cena 

Partneři závodu 

Generálním partnerem je veletrh SPORTLIFE Brno 2013. 

Hlavními partnery jsou PILKA KAMENY, HUDY sport, OEAV Austria, 

Partnery závodu jsou BLACK DIAMOND, TENDON, SINGING ROCK, TRIOP, 

NOVOPACKÉ PIVO a MONTANA 

Organizátory závodu jsou Lezecké centrum RAJČE a SK HO Lokomotiva Brno 

Kontakt: 



Horolezecký oddíl Lokomotiva Brno 
Mgr. Radek Lienerth – zástupce hlavního organizátora 

Tel: +00420603810600 

e-mail:zoban@seznam.cz 

 

mailto:zoban@seznam.cz

