
Rock Point Český pohár v boulderingu – závěrečná zpráva

Ve dnech 18. a 19. 9. 2015 se v královském městě Slaný uskutečnilo 
5. kolo Rock Point Českého poháru v boulderingu.

Závodu se zúčastnilo dohromady 67 lezců ve dvou kategoriích – Muži a Ženy.

Závodní program – kvalifikace, semifinále a finále – byl zahájen kvalifikací žen (1 skupina), ze které do semi-
finále postoupilo 15 lezkyň. Kvalifikace mužů (2 skupiny) pak rozhodla o postupu dalších 21 semifinalistů. Do 
finálového kola se následně nominovalo 6 žen a 6 mužů.

Celá akce byla zahájena registrací účastníků (pátek 18. 9. od 16.00 hod.) a ukončena vyhlášením výsledků 
(sobota 19. 9. ve 22.00 hod.). V průběhu uvedeného časového rozmezí se na místo konání – Masarykovo ná-
městí ve Slaném – přišlo podívat cca 2500 diváků; nejsilnější návštěvnost zaznamenalo sobotní finále, kdy bylo 
náměstí zcela zaplněno.

Doprovodný program:
• závod se konal v rámci 17. městských slavností ve Slaném – vystoupení hudebních souborů, koncert kapely  
Yo Yo Band, programy pro děti (pohádky, hry, šermířské vystoupení), rožnění uherského býka – kdy se programy 
obou akcí prolínaly a doplňovaly
• dětská lezecká stěna
• drytooling – soutěže

Ve 20.00 hod. bylo odstartováno finálové kolo, jehož kompletní průběh natáčela Česká televize. Záznam bude 
odvysílán ve čtvrtek 24. 9. 2015 ve 13.15 na ČT Sport (+ minimálně jedna repríza v úterý 29. 9. 2015 v 6.50)
Zároveň byl zajištěn přímý přenos semifinále i finále prostřednictvím portálu www.vysilameonline.cz nebo 
velkoplošné obrazovky umístěné v prostoru pro diváky.

Součástí vyhlášení vítězů závodu byla i prezentace výsledků Souboje lezeckých stěn.

O hladký průběh akce se staralo 45 pořadatelů, pro které byl po celou dobu zajištěn kvalitní catering.

Výsledky 5. kola Rock Point Českého poháru v boulderingu:

Kategorie Ženy   Kategorie Muži
1. místo – Petra Růžičková  1. místo – Adam Ondra
2. místo – Veronika Šimková  2. místo – Jan Chvála
3. místo – Nelly Kudrová  3. místo – Martin Stráník

Za Lezení do škol
Roman Kozelka

Ve Slaném, dne 20. 9. 2015
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