
Termín konání:   2. – 3. března 2019

Místo konání:    - Dukelská 1412/21, 790 01 JeseníkMěstská sportovní hala Jeseník
    N 50°13.45767', E 17°11.59257' - vstup do haly pouze po přezutí 

Předregistrace:   na webu ČHS 

Startovné:    100 Kč pro předem registrované / 150 Kč při registraci na místě 

Kategorie:    Dospělí, J, A, B, U14, U12, U10

09:30 – 10:00   registrace ženy, dívky A a juniorky
10:30      (stylem flash)kvalifikace ženy, závod dívky A a juniorky

sobota 2. 3. 2019

16:30     uzavření izolace ženy 
17:00 – 18:30    (stylem OS)finále ženy

08:00 – 08:30   registrace dívky a chlapci U10 
09:00 – 10:30    (stylem flash)závod dívky a chlapci U10

12:15 – 12:45   registrace dívky a chlapci U14 
13:30 – 15:00    (stylem flash)závod dívky a chlapci U14
15:15     vyhlášení výsledků dívek a chlapců U14

07:15 – 07:45   registrace dívky a chlapci B
08:00      (stylem flash)závod dívky a chlapci B

neděle 3. 3. 2019

19:00     uzavření izolace muži 
19:30 – 21:30   (stylem OS) finále muži 
21:45     vyhlášení výsledků dospělých

10:00 – 10:30   registrace dívky a chlapci U12 
11:15 – 12:45    (stylem flash)závod dívky a chlapci U12
13:00     vyhlášení výsledků dívek a chlapců U12

16:45     vyhlášení výsledků A, J

12:00 – 12:30   registrace muži, chlapci A a junioři
13:00      (stylem flash)kvalifikace muži, závod chlapci A a junioři

Průběh Českého poháru: 

10:45     vyhlášení výsledků dívek a chlapců U10

1. kolo - nominační závod



Ředitel závodu:   , +420 723 480 060, David Migal hojesenik@hojesenik.cz

Hlavní stavěč, stavěči:  Vilém Chejn, Denis Pail, Martin Chytil

Technický delegát:   Lumír Návrat

Hlavní rozhodčí:   David Urbášek

Na závodě budou pořizovány fotografie a videa za účelem informování o závodě, které budou 
publikovány ve webových a tištěných médiích.

Partneři:

Závod probíhá dle platných pravidel soutěžního lezení a prováděcích předpisů pro závody 
dospělých a mládeže.

     (u sportovní haly) – cena 265 Kč / nocHotel M
    N 50°13.45683', E 17°11.53173'
    otevřeno NON-STOP
    nutno objednat předem - recepce@soje.cz
    tel. 584 411 100, mobil 731 653 417

Čeští závodníci mládežnických kategorií musí být členy ČHS. Všichni závodníci musí mít 
platnou zdravotní prohlídku dle vyhlášky 391/2013 Sb.

„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". 

Ubytování:     (15 min. pěšky) – cena 40 Kč / nocMalá tělocvična Gymnázia Jeseník
    N 50°13.83160', E 17°12.15550'
    otevřeno pátek 18:00 hod. – sobota 10:00 hod.
    otevřeno sobota 17:00 hod. – neděle 10:00 hod.
    vlastní spacáky, karimatky

Organizátorem závodu je Český horolezecký svaz.
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