
ROCK POINT Český pohár v boulderingu - 6. kolo, finále 

Brno – veletrh sportovních a volnočasových aktivit Sport Life 
 

V průběhu roku 2014 se konalo celkem pět kol ROCK POINT Českého poháru v boulderingu. Na 

víkend 8. a 9.11.2014 je pro vás na brněnském výstavišti v rámci Sportlifu připraveno kolo šesté, 

finálové. 

Aktuality k závodu: https://www.facebook.com/boulderfinale2014 

Závod je připravený jako dvoudenní a to abychom nemuseli spěchat a mohli si jak kvalifikaci, tak 

finále řádně užít. V kvalifikaci totiž bude dán prostor nejen super boulderingovým drtičům a drtičkám, 

ale budou postaveny i bouldery zajímavé pro ty z vás, kteří se rozhodnou závody zkusit a nabrat 

motivaci k tréninku na přesun do kategorie super drtičů a megadrtiček. 

Pro závodníky je v průběhu závodu připraveno občerstvení od našich partnerů, jsou vytištěna již 

obvyklá závodní trika, ceny a poháry jak pro vítěze, tak i pozornosti pro kategorii HOBBY. Tedy ty těm 

z vás, kteří podají super výkon, ale na finále to o kousek stačit nebude.  

Boulderingová stěna bude postavena od Sviště – PILKA Kameny a chyty od renomovaných značek AIX, 

MAKAK, HRT, Volx budou doplněny o nové struktury od TR Walls a chyty ON. Celou tuto skládanku 

pak budou pod taktovkou hlavního stavěče Honzy Zbranka dávat dohromady Věrka Kostruhová (to 

aby jste si procvičili techniku) a Silva Rajfová (to aby bylo i něco od síly) . 

Na výstaviště se rozhodně vyplatí vzít i doprovod, protože zejména pro děti, ale nejen pro ně, je 

připravena v rámci Sportlifu řada dalších zajímavých aktivit. Jen v pavilonu V to bude 110 m dlouhá 

lanovka nad hlavami účastníků veletrhu, své odhodlání můžete vyzkoušet na tarzaním skoku, pro 

menší bude připravena dětská stěna vysoká 8,5 m. Pro zájemce bude k dispozici areál „ledového 

lezení“, kde můžete vyzkoušet cesty v obtížnosti až M9. Po ukončení kvalifikace bude prostor 

k boulderingu na závodních profilech, takže i diváci lezečky a MG sebou do batohu. 

 

Takže, co kdy, kde a jak? 

ROCK POINT Český pohár v boulderingu 6. kolo – SPORT Life Brno 

Organizátor: Český horolezecký svaz 

Pořadatelé: HO Lokomotiva Brno a lezecké centrum Rajče 

Ředitel závodu: Jiří Čermák, jura.cermak@centrum.cz 

Organizační zajištění závodu: Radek Lienerth, zoban@seznam.cz , 603810600 

Kdy: 8. – 9.11.2014 

 Kvalifikace v sobotu 8.11.2014, 6 cest FLASH, po ukončení vyhlášení vítězů kategorie HOBBY 
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 Finále Neděle 9.11.2014, 4 cesty OS, po ukončení vyhlášení vítězů 6. kola ROCK POINT ČP 

v boulderingu i celého seriálu 

 

Kde: Veletrh sportovních a volnočasových aktivit SPORT Life, Brno, areál BVV – Veletržní 1, pavilon V 

Startovné:  

Registrace závodníků na www.boulderzavody.cz, e-mailem obdržíte informaci k volnému vstupu do 

areálu BVV. V případě problémů prosím kontaktujte Radka Lienertha - +420603810600, 

zoban@seznam.cz 

Bez provedení registrace s e-mailovou adresou vám nemůžeme zaslat informaci k volnému vstupu, 

proto prosím registrace nutná! 

Přihlášky včetně platby na účet do 5.11.2014 členové ČHS 100,- Kč nečlenové 250,- Kč 

č.ú.: 3648375001, banka 5500, V.S. 5555, poznámka jméno a příjmení 

příhlášky s platbou na místě členové ČHS 150, nečlenové 250,- Kč 

Startovné zahrnuje volný vstup (nutná registrace), občerstvení závodníků a závodní triko. 

 

Časový harmonogram: 

SOBOTA 8.11.2014  

10-11hod. prezence žen  

11.15-12.30.hod kvalifikace žen 6 cest FLASH  

12-13.30.hod. prezence muži  

14-17.hod. kvalifikace muži (1 nebo 2 skupiny) 6 cest FLASH  

NEDĚLE 9.11.2014  

9.00.hod uzavření izolace ženy  

9.30.11.00.hod. finále ženy 4 cesty OS  

11.30.hod. uzavření izolace muži  

12.30.-14.20.hod finále muži 4 cesty OS  

14.20.-14.45.hod vyhlášení tomboly  

14.50.hod vyhlášení výsledků 6.kola ČP.  
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vyhlášení tipovací soutěže umístění prvních třech žen a /mužů.   

15.20.hod. vyhlášení výsledků ČP za rok 2014  

16.00.hod Ukončení  

 

Celý závod se uskuteční podle pravidel Českého poháru v boulderingu. Pravidla naleznete na 

http://www.horosvaz.cz/soutezni-lezeni/pravidla-zavodu/ 

 


