Lezecká stěna Flash Wall Olomouc pořádá
FLASH WALL CUP
Český pohár do 14 let

ve sportovním lezení mládeže na obtížnost
Termín konání:
Místo konání:

06. 02. 2016
lezecká stěna Flash Wall, U panelárny 4, Olomouc

Startovné:
100 Kč (pro předem registrované) / 150 Kč (registrace před závodem)
Předběžná registrace: na webových stránkách ČHS
Kategorie:

„U10“ - roč. 2007 a mladší
„U12“ - roč. 2005 – 2006
„U14“ - roč. 2003 – 2004

Průběh závodu:

Začátek registrace
Konec registrace
Zahájení závodu
Předpokládaný závěr

8:00 hod.
9:00 hod.
9:15 hod.
cca 18:00 hod.

Propozice:
Závody jsou určeny široké žákovské veřejnosti (nikoli úplným začátečníkům, kteří nikdy nelezli). Lezou se dvě
kvalifikační cesty a jedna finálová. Závodníci U10 a U12 budou jištěni na kvalifikačních cestách shora (toprope) zkušenými lezci a cesty se polezou stylem „FLASH“. Kategorie U14 může lézt kvalifikační cesty
s horním nebo se spodním jištěním stylem „FLASH“. Vždy ale záleží na posouzení místních podmínek a na
rozhodnutí hlavního rozhodčího tak, aby byla zajištěna bezpečnost závodníků. Pro zvýšení bezpečnosti lze lézt
se zapnutou první expreskou v případě lezení se spodním jištěním.
Finálové cesty se polezou ve všech kategoriích stylem „ON SIGHT“. Kategorie U10 a U12 polezou finálové
cesty s horním jištěním (top-rope), kat. U14 poleze finálové cesty se spodním jištěním.
Rozhodčí může povolit opakovaný nástup (při uklouznutí). Závod probíhá dle pravidel platných pro pořádání
závodů kategorií U14 ve sportovním lezení na obtížnost pro rok 2016. Všichni čeští závodníci musí být členy
ČHS. Závodníci, kteří se dle pravidel nemohou účastnit závodu (starší), mohou startovat mimo soutěž či
předlézat cesty.

Nutné jsou zdravotní prohlídky!

Výbava účastníků: Přezůvky nutné, sedací úvazek, lezecká obuv.
Občerstvení možné na baru po celou dobu konání závodů.
Žádost o výpomoc: současně bychom tímto chtěli požádat dobrovolníky a doprovod o výpomoc s odjištěním
závodníků a pomocných rozhodčí.
Kontakt:

Alena Zelená, 736 722 082, alena.zelena@flashbb.cz, www.flashwall.cz

Organizátorem série závodů Českého poháru je Český horolezecký svaz – www.horosvaz.cz.

Hlavní sponzoři akce:
ČHS, Makak, Rock Point, Climbing Technology, Metolius, Everest, Rafiki

