
 

 

                                                         

 

Lezecké centrum smíchOFF a Český horolezecký svaz 

pořádají 1. kolo 

Českého poháru v lezení na obtížnost 2015 

a 

Českého poháru mládeže v lezení na obtížnost 2015 

 

Termín: sobota 28. 3. 2015 

Místo:  Lezecké centrum smíchOFF 

 Křížová 6, 150 00 Praha 5 – Smíchov - www.smichoff.cz 

Kategorie:  

 Dospělí: muži, ženy  

 Mládež: Junioři/juniorky, kategorie A – U18, kategorie B – U16 

Prezence, registrace: 7:30 – 9:00 hod. 

Zahájení závodu: 9:30 hod. 

Stavěči: Jan Zbranek a Jan Šolc   

Průběh závodu: 

  9:30 Předlezení kvalifikačních cest 

  9:45 Kvalifikace (všechny kategorie) 

 17:00 Uzavření izolace (všechny kategorie) 

 17:30 Obhlídka finálových cest (všechny kategorie) 

 17:45 Zahájení finále – ženy + mládež 

 18:00 Zahájení finále – muži 

 20:00 Slavnostní vyhlášení výsledků 

Startovné: 

  ČP (dospělí): 150,- Kč pro členy ČHS při předběžné registraci/200,- Kč na místě 

   250,- Kč pro nečleny ČHS při předběžné registraci/ 350,- Kč na místě 

  Pouze závod mládeže: Člen ČHS:  100,- Kč - předběžná registrace/ 150,- Kč na místě 

    nečlen ČHS 200,- Kč - předběžná registrace/ 250,- Kč na místě 

Závod ČP je zároveň prvním nominačním závodem pro zařazení do reprezentace dospělých, 
závod ČPM je prvním nominačním závodem pro zařazení do reprezentace mládeže. 

Závody se řídí pravidly soutěžního lezení ČHS pro rok 2015 a prováděcími předpisy pro 
soutěžní lezení dospělých i mládeže 2015. 

Závodníci ČPM musí mít platnou zdravotní prohlídku a všichni čeští závodníci musí být 
členy ČHS a na závodech se prokazují platným průkazem ČHS.  

On-line registrace do ČHS je možná na této stránce : http://www.horosvaz.cz/clenstvi-v-
chs/ 
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Pro zjednodušení přechodu na závody, kde čeští závodníci (mládež) musí splňovat podmínku 
členství v ČHS, bude v letošní sezóně umožněn tento postup:  

- Na závodníkově prvním závodě v sezóně mu bude umožněn start i bez členství v ČHS. Závodník 
obdrží na závodě přihlášku do ČHS s pokyny, jak postupovat pro získání členství do dalšího závodu.  

- Na prvních 3 závodech bude zajištěno vše pro vstup závodníka do ČHS. Osoba pověřená ČHS 
zajistí, že na místě bude možno vyplnit a odevzdat přihlášku, zaplatit registrační poplatek (100,- Kč na 
rok) a následně vystavit závodníkovi členský průkaz ČHS. Přihlášku závodníka musí podepsat jeho 
zákonný zástupce, v případě oddílového člena i předseda oddílu. 

- Při on-line registraci na výše uvedeném odkazu bude závodníkovi zasláno potvrzení e-mailem, 
včetně platebních údajů. Průkazy zasílá sekretariát až po připsání členského příspěvku na účet ČHS, 
a to poštou na adresu uvedenou v přihlášce. Pokud průkaz do pátku před dalším závodem poštou 
nepřišel, kontaktuje závodník sekretariát ČHS, aby získal potvrzení. 

Pro závody mládeže ČHS jsou nutné zdravotní prohlídky. Aktuální seznam termínů platnosti 
zdravotních prohlídek závodníků najdete vždy před závodem v přehledu závodů ČHS: 
http://www.horosvaz.cz/soutezni-lezeni/prehled-zavodu-cr/prehled-zavodu-cr-2015/ . Noví závodníci 
přinesou na závody potvrzení svého lékaře (praktický lékař pro děti a mládež) o zdravotní prohlídce – 
zdravotní způsobilosti ke sportu soutěžní lezení. 

 

Partneři závodu: 
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