
Český pohár mládeže v boulderingu 2015 a veřejný závod mládeže v 
boulderingu 

 

V pátek 1.5.2015 a v sobotu 2.5.2015 se uskuteční 3. kolo Českého poháru mládeže 
v boulderingu. 

 

Kategorie U18 (kategorie A) a junioři budou závodit v rámci sobotního závodu Rock Point ČP 
v boulderingu 2015 a jejich vyhlášení proběhne po kvalifikaci (konečné pořadí v těchto 
kategoriích je určeno pořadím z kvalifikace), více o tomto závodu najdete Zde. Kategorie U8, 
U10, U12, U14 a U16 (kategorie B) budou závodit v pátek (1.5.2015). Závod bude probíhat 
systémem flash vždy na šesti bouldrech pro každou kategorii. Závodníci budou mít jednu 
hodinu na přelezení šesti bouldrů. Vyhlášení výsledků proběhne po každé kategorii.   

Kategorie A, B a junioři musí mít na závodech platnou zdravotní prohlídku a musí být 
členy ČHS. 

Závodníci polezou na chytech od firmy AIX, Makak, Freestone a Flathold. 
 
Startovné je rozděleno dle času registrace: 
Zlevněné startovné je do 17.4 a činí pro členy ČHS 100 Kč a pro nečleny 200 Kč. 
V případě registrace nebo platbě po 17.4. bude startovné pro členy ČHS 150 Kč a pro 
nečleny 250 Kč. 
Platba může být v hotovosti v Boulder Baru (U výstaviště 11, Praha 7) anebo převodem na 
č.ú. 2800761659/2010 do poznámky uveďte: ČPM - jméno a příjmení 
Registrace běží ZDE (boulderzavody.cz) 
 
Harmonogram pátku: 

09:30 - 09:50 prezence kategorie U8 (ročník 2008 a mladší) 
10:00 - 11:00 kategorie U8 
11:00 - 11:20 vyhlášení kategorie U8, prezence kategorie U10 (ročník 2007, 2006) 
11:30 - 12:30 kategorie U10 
12:30 - 12:50 vyhlášení kategorie U10, prezence kategorie U12 (ročník 2005, 2004) 
13:00 - 14:00 kategorie U12 
14:00 - 14:20 vyhlášení kategorie U12, prezence kategorie U14 (ročník 2003, 2002) 
14:30 - 15:30 kategorie U14 
15:30 - 15:50 vyhlášení kategorie U 14, prezence kategorie U16 (ročník 2001, 2000) 
16:00 - 17:00 kategorie U16 = kategorie B 
17:00 - 17:20 vyhlášení kategorie U 16 
 
Spaní: 
V Boulder Baru bude možné přespat. Spacák ovšem sebou :). Spaní hlaste prosím na email 
bar@boulder.cz. 
Vše proběhne klasicky v levém křídle Průmyslového paláce na Výstavišti. Z Boulder Baru 
jste tam pěškobusem za pět minut. 
Bude tam opět velká, hlídaná izolace pro závodníky. 

 

 

http://www.boulderzavody.cz/zavod.php?zavod=79
http://www.boulderzavody.cz/zavody_registrace.php?zavod=80

