
Přijeďte závodit! 
Rock Point MČR v boulderingu na Masarykově náměstí ve Slaném 
23. a 24 září 2016 
 
Po roce Vás opět zve na slánské náměstí mistrovství republiky v boulderingu. A rovnou 
hlásíme, že se máte na co těšit!  
Loňský ročník byl úspěšnější než všichni čekali a letos jsme nachystali další novinky a 
překvapení. Závodit se totiž bude na úplně nové třicet metrů široké stěně, na které se příští 
rok poleze mistrovství Evropy mládeže a juniorů.  

 
Místo běžných šesti cest jich bude hned osm a místo dvanácti závodníků jich do semifinále 
postupuje rovných dvacet. Vymazlené cesty nebude stavět nikdo jiný než Jan Zbranek a Jan 
Šolc, a budou k tomu používat chyty na kterých lezou světové poháry: 360°, ArtLine, Makala, 
Moveholds, Cheeta, Flat Hold a AIX.  

 
Navíc se i poleze stylem světového poháru, což v našich končinách taky nebývá úpně 
zvykem. Je to atraktivní jak pro závodníky, tak pro diváky. A že těch nebude na slánském 
Masarykově náměstí zrovna málo… Stejně jako před rokem se totiž Rock Point MČR v 
boulderingu koná společně s akcí Rožnění býka a vloni se přišlo podívat víc jak 3500 lidí.  

 



Docela mazec. Ale aby taky ne… Kromě závodění a spousty masa bude k dispozici i dětská 
lezecká stěna, lezecké soutěže a na náměstí se bude konat i koncert Adama Mišíka. 
Program pro všechny je zaručen! 

Těšíme se na vás všechny, ale měli byste vědět, že kdo se přihlásí do 14.9., tak nejenže 

bude mít zvýhodněné startovné, ale prvních padesát lidí taky dostane tašku s milým 
překvapením v podobě vosku Climb on a HMS karabinou Ocun.  
 

 
 

Všichni finalisté se pak mohou těšit na parádní mikiny Rafiki. 

 

Líbí se vám to? Pak na nic nečekejte a přihlaste se zde: 

 

Rock Point MČR v boulderingu na Masarykově náměstí ve Slaném totiž bude stát za to!  
 
 
                                                                                              Za Lezení do škol Jirka a Roman. 
 

http://prihlaseni.boulderzavody.cz/index.php
http://www.holdsmarket.com/cs/potreby-pro-lezce/432-climb-on-mini-bar.html
http://www.ocun.com/
http://www.rafiki.cz/

