
Sambar Speed 2015 
Český pohár v soutěžním lezení na rychlost 

Český pohár mládeže v soutěžním lezení na rychlost 

 

 

Termín: 11. 4. 2015 (sobota) 

Organizátor: Český horolezecký svaz 

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) 

 

Dospělí: muži, ženy: ročníky 1999 a starší (od 16 let) 

 

Mládež: chlapci, dívky 

kategorie D: ročníky 2004 a mladší (děti do 11 let)  

kategorie C: ročníky 2003 – 2002 (12 - 13 let)  

kategorie B: ročníky 2001 – 2000 (14 - 15 let)  

kategorie A: ročníky 1999 – 1998 (16 - 17 let)  

kategorie J: ročníky 1997 – 1996 (18 - 19 let) 

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

Všichni čeští závodníci z řad mládeže musí být členy ČHS a na závodech se prokazují platným 

průkazem ČHS. 

 

Přihlášky: dospělí - do 1.4.2015 předpřihlášení na webu ČHS (www.horosvaz.cz) 

 děti a mládež – do 6.4.2015 předpřihlášení na webu ČHS 

 později nebo na místě za vyšší startovné 

 

Startovné: platba na místě (v případě platby přes účet předem je domluva možná) 

 zvlášť za každou kategorii závodníka (týká se kategorií A a J v dospělých) 

dospělí: členové ČHS 150,- Kč, nečlenové 250,- Kč 

 později přihlášení členové ČHS 200,-Kč, nečlenové 350,- Kč 

  děti a mládež: členové ČHS 100,- Kč, nečlenové 200,- Kč 

 později přihlášení členové ČHS 150,-Kč, nečlenové 250,- Kč 

 

Ubytování: možno po domluvě na lezecké stěně 

 

Odměny: poháry, medaile, diplomy, věcné ceny 

 

Program: 9:00-10:00 prezence 

 09:30 trénink závodních cest 

 10:30 kvalifikace 

 12:30 finále 

 14:00 vyhlášení výsledků 

 

Partneři závodů: SAMBAR, Lezecká stěna Kladno 

 

Hlavní rozhodčí: Miroslav Doseděl, pravidla závodů dle ČHS 

 

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

 Jana Orzan, jana@sambar.cz, tel. 730 827 912 

 občerstvení zajištěno, podlaha vytápěná, pravidla soutěžního lezení ČHS 2015 
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