Mezinárodní mistrovství České republiky
a 4. kolo ROCK POINT Českého poháru v boulderingu
v kategorii Dospělí, J, A, B, U14, U12, U10
18.–20. října 2019 OSTRAVA – Trojhalí Karolina
49°49‘49.158“N, 18°17‘0.530“E
Předregistrace:
Startovné – Dospělí, J, A, B:
Startovné – U14, 12, 10:
Hlavní rozhodčí:
Technický delegát:
Ředitel závodu:
Hlavní stavěč, stavěči:

na webu ČHS
člen ČHS 150 Kč při předregistraci, 200 Kč na místě
nečlen ČHS 250 Kč při předregistraci, 350 Kč na místě
člen ČHS 100 Kč při předběžné registraci, 150 Kč na místě
nečlen ČHS 200 Kč při předběžné registraci, 250 Kč na místě
Hana Kroupová
Lumír Návrat
Dita Fajbišová
Vilém Chejn, Jan Šolc, Denis Pail

PÁTEK 18. 10. 2019

SOBOTA 19. 10. 2019

NEDĚLE 20. 10. 2019

13.00–13.30
registrace B dívky i chlapci

7.00
otevření izolace  

8.00–8.30
registrace U10

13.45–15.15
kvalifikace B dívky i chlapci

7.30
uzavření izolace ženy, juniorky,
dívky A

9.00–10.30
závod dívky i chlapci U10

14.30–15.15
registrace ženy, juniorky, dívky A
16.00–17.30
kvalifikace ženy, juniorky, dívky A
17.45–18.30
registrace muži, junioři, chlapci A
19.00–22.00
kvalifikace muži, junioři, chlapci A

8.00–10.30
semifinále ženy (= finále A a J)
11.00
uzavření izolace muži, junioři,
chlapci A
11.30–14.00
semifinále muži (= finále A a J)
– po SF vyhlášení A a J

10.00–10.30
registrace U12
11.30–13.30
závod dívky i chlapci U12
13.00–13.30
registrace U14
14.30–17.30
závod dívky i chlapci U14

14.30
uzavření izolace B (dívky i chlapci)
15.00–17.00
finále B – vyhlášení B
17.30
uzavření izolace ženy a muži
18.00
finále ženy
20.00
finále muži
22.00
vyhlášení výsledků
Prosíme závodníky, kteří jsou členy ČHS, aby měli u sebe při registraci průkaz ČHS. Závod probíhá dle platných pravidel soutěžního lezení a prováděcích předpisů pro závody dospělých a mládeže. Čeští závodníci mládežnických kategorií musí být členy ČHS. Všichni závodníci musí mít platnou zdravotní prohlídku dle vyhlášky 391/2013 Sb. Na závodě
budou pořizovány fotografie a videa za účelem informování o závodě, které budou publikovány ve webových a tištěných
médiích. Závodník registrací a účastí v závodě výslovně souhlasí s tím, aby ČHS popř. 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. Organizátorem i pořadatelem závodu je Český horolezecký svaz.
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