Propozice Akademického mistrovství České republiky
v lezení na obtížnost 2019 (AMČR)
Závod vypisuje:Česká asociace univerzitního sportu
Organizuje:Český horolezecký svaz
Místo konání soutěže
: Praha, Lezecká stěna BigWall, Ocelářská 16, P9-Vysočany
Termín soutěže:2. a 3. 11. 2019
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Přihlášky:online registrace na webu www.horosvaz.cz
Startují:Studenti VŠ a VOŠ z českých škol, kteří se prokáží dokladem o studiu.
Ubytování:není zajištěno
Stravování:v místě pořádání různé možnosti individuálního stravování
Doprava:vlastní nebo MHD
Poskytnuté náhrady studentům:viz brožura SPVŠ,
https://caus.cz/download/63-brozura-spvs-2019/
Závodní kancelář:v místě závodu
Prezence závodníků
: na místě závodu
Tituly:Vítězové získají titul „Akademický mistr ČR v lezení na obtížnost pro rok 2019.“
Technická ustanovení:
Závod proběhne souběžně s MMČR v lezení na obtížnost.
SOBOTA 2. 11. KVALIFIKACE
(dvě cesty stylem flash)
12.30–14.00
14.30–18.30

Registrace závodníků
Kvalifikace

NEDĚLE 3. 11. FINÁLE
(slouží jako semifinále MČR)
7:30
9.00
9.15
9.30–12.30

Otevření izolace mužů a žen (včetně mládeže A a juniorů a juniorek)
Uzavření izolace mužů a žen (včetně mládeže A a juniorů a juniorek)
Prohlídka lezeckých cest
Finále mužů a žen souběžně (včetně mládežnických kategorií)

Ihned poté:

Vyhlášení Akademického MČR

Startovné:
Předregistrovaný člen ČHS 150 Kč, mládež J, A 100 Kč. Předregistrovaný nečlen ČHS 250 Kč,
mládež J, A 200 Kč. Bez předregistrace na místě člen ČHS 200 Kč (mládež 150 Kč), závodník bez
členství v ČHS 350 Kč (mládež 250 Kč). Za studenty startující na AMČR hradí startovné ČAUS.
Organizátor: Český horolezecký svaz
Pořadatel: BigWall z. s.
Hlavní rozhodčí: Jiří Čermák
Delegát ČHS: Lumír Návrat
Ředitel závodu: Alice Strnadová, alice@big-wall.cz
Stavěči: Viktor Pařízek, Vilém Chejn, Denis Pail
●
●
●
●
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Předregistrace na webu ČHS do 31. 10. do 20.00.
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.

