Propozice HUDY dětské závody 2019
2. kolo - Hudy lezecká stěna BigWall Praha
Termín 14. 9. 2019
Místo konání závodů:
Ocelářská 891/16, 190 00 Praha 9
Organizátor:
Český horolezecký svaz
Závod je součástí „OPEN“ závodů ČHS - https://www.horosvaz.cz/open-zavody/
Pořadatelé:
SK BigWall z. s. a HUDY sport a. s.
Generální partner:
HUDY sport a. s.
Hlavní partneři:
HUDY, TR-Walls, BigWall, AIX, Kofola, Directalpine
Základní informace:
jedná se o závod v “olympijské kombinaci” (formát pro letní olympijské hry v Tokiu 2020) obtížnost, bouldering a rychlost.
Závod je určen
Závod je určen dětem evidovaným Českým horolezeckým svazem nebo partnerskými
organizacemi UIAA Jedná se o závod, kde si děti zalezou opravdu do sytosti Závod je
součástí Pohárové série 3 závodů ve 3 městech ČR
Stavěč: Viktor Pařízek
Rozhodčí: Jiří Čermák
Kategorie:
Závod je rozlišen na chlapce a dívky v kategoriích U10, U12 a U14 (ročníky podle ČHS pro
rok 2019)
Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození závodníka. Věkové kategorie pro
celý seriál závodů jsou dané. Závodník může závodit pouze ve své věkové kategorii dané
ročníkem narození.

Přihlašování:
http://big-wall.cz/?link=reg_klasicky
Kapacita je 50 dětí na kategorii - celkem 150 dětí. V případě naplnění kapacity si pořadatel
vyhrazuje právo uzavřít přihlašování.
Předběžný program a časový harmonogram závodu:
Obtížnost – 2 cesty FLASH, kategorie U10 a U12 Top Rope, U 14 lead (leze se po barvě, v
profilu je více cest)
Boulder – 4 bouldry FLASH (leze se po barvě, v profilech je více bouldrů)
Rychlost – nestandartní cesta na rychlost, jedna cesta v profilu, dva pokusy – počítá se
rychlejší čas.
8:30 – 9:30 – prezentace
9:30 – 12:30 BLOK 1 (U10 speed, U14 lead, U12 boulder)
12:30 – 15:30 BLOK 2
15:30 – 18:30 BLOK 3
19:00 vyhlášení výsledků
Pořadatelé si vyhrazují právo finalizovat rozpis disciplín a kategorií do jednotlivých bloků
podle počtu startujících tak aby byla plynulost závodu co nejvhodnější, stejně tak
aktualizovat délku jednotlivých bloků dle průběhu závodu (odstranění zbytečně dlouhých
prostojů)
Pravidla:
Závod probíhá dle pravidel U10 až U14 ČHS pro rok 2019: pravidla soutěžního lezení podle
ČHS Vyhodnocení: Vyhodnocují se vždy tři nejlepší závodníci kategorie (chlapci a dívky
samostatně) v kombinaci všech tří disciplín
Na závěr poháru vyhodnotíme nejlepší závodníky svých kategorií součtem výsledků z
jednotlivých závodů.)
Ostatní:
Souhlas závodníků: „Závodník registrací a účastí v závodě výslovně souhlasí s tím, aby
ČHS, Pořadatel nebo jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem fotografie,
audio nebo video záznamy závodníka, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich
rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“.
Souhlas diváků: „Každá osoba vstupující do prostoru sportoviště a prostorů se sportovištěm
souvisejících souhlasí s tím, aby ČHS, Pořadatel jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti
se závodem či jinou probíhající akcí její fotografie, audio nebo video záznamy, a tyto dále
bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“.
Kontakt: Alice Strnadová - alice@big-wall.cz

