
Sambar Speed 2013 
Mistrovství ČR ve sportovním lezení na rychlost 

Mistrovství ČR – Český pohár mládeže ve sportovním lezení na rychlost 

 

 

Termín: 30. 11. 2013 (sobota) 

Pořadatel: Klub START-UP, o.s.  a  HO Lezci Kladno 

Místo konání: Lezecká stěna Kladno, Huťská ulice, www.stenakladno.cz 

 (nová lezecká stěna v bývalém areálu Poldi Kladno) 

 

MČR mládeže: chlapci, dívky 

kategorie D: ročníky 2002 a mladší (děti do 11 let)  

kategorie C: ročníky 2001 – 2000 (12 - 13 let)  

kategorie B: ročníky 1999 – 1998 (14 - 15 let)  

kategorie A: ročníky 1997 – 1996 (16 - 17 let)  

kategorie J: ročníky 1995 – 1994 (18 - 19 let) 

- závodníci bez platné zdravotní prohlídky se nebudou moci účastnit závodů ani mimo soutěž 

 

MČR: muži, ženy: ročníky 1997 a starší (od 16 let) 

 

Závodní cesty: dospělí a mládež kategorie J, A, B – rekordový formát 

 mládež kategorie C a D – klasický formát 

 

Startovné: do 20.11.2013 přihlášky včetně platby (lze i hromadně) 

 č.ú. 226 413 959 / 0300 bez mezer, (email: martan.kladno@seznam.cz) 

 vs: 1500 +datum narození „010101, 231299“ (celkem 10 čísel) 

mládež: členové ČHS 50,- Kč, nečlenové 100,- Kč 

 později přihlášení členové ČHS 80,-Kč, nečlenové 160,- Kč 

dospělí: členové ČHS 100,- Kč, nečlenové 200,- Kč 

 později přihlášení členové ČHS 150,-Kč, nečlenové 300,- Kč 

 

Odměny: poháry, medaile, diplomy; mládež: věcné ceny  

 dospělí:  1. místo – 3000,- Kč, 2. místo – 2000,- Kč, 3. místo – 1000,- Kč 

 

Program: 9:00-9:30 prezence mládež 

   9:30 trénink závodních cest mládež 

 10:30 kvalifikace mládež 

 12:00 finále mládež 

 12:00-13:00  prezence dospělí 

 13:00 trénink závodních cest dospělí 

 13:30 kvalifikace dospělí   

 14:15 finále dospělí 

 15:00 vyhlášení výsledků, celkové vyhlášení ČP mládeže 2013 

 

Partneři závodů: Český horolezecký svaz, SAMBAR, Lezecká stěna Kladno 

 

Hlavní rozhodčí: Miroslav Doseděl 

 

Kontakt: Martin Tučka, martan.kladno@seznam.cz, tel. 604 870 268 
 

 občerstvení zajištěno, podlaha vytápěná, pravidla soutěžního lezení ČHS 2013 

http://www.stenakladno.cz/
mailto:martan.kladno@seznam.cz

