
 

 

                                                

 

Lezecké centrum SmíchOFF a Český horolezecký svaz 

pořádají 1. Kolo 

Českého poháru v lezení na obtížnost 2019,  

 Českého poháru mládeže v lezení na obtížnost 2019 

 

Termín: 23. 03. 2019 

Místo:  Lezecké centrum smíchOFF 

 Křížová 6, 150 00 Praha 5 – Smíchov - www.smichoff.cz 

Kategorie:  

 Dospělí: Muži, Ženy  

 Mládež: Junioři/juniorky, kategorie A – U18, kategorie B – U16  

Prezence, registrace: 7:00 – 8:30 hod. 

Zahájení závodu: 9:00 hod. 

Stavěči: Jan Zbranek, Vilda Chejn, Vojta Semík   

Průběh závodu: 

  9:00 Předlezení kvalifikačních cest 

  9:30 Kvalifikace (všechny kategorie) 

 17:15 Uzavření izolace 

 17:30 Zahájení finále (všechny kategorie) 

 20:00 Slavnostní vyhlášení výsledků 

Startovné: 

  ČP (dospělí): 150,- Kč pro členy ČHS při předběžné registraci/200,- Kč na místě 

   250,- Kč pro nečleny ČHS při předběžné registraci/ 350,- Kč na místě 

  Pouze závod mládeže: Člen ČHS:  100,- Kč - předběžná registrace/ 150,- Kč na místě 

    nečlen ČHS 200,- Kč - předběžná registrace/ 250,- Kč na místě 

Organizátorem závodů je Český horolezecký svaz 

Hlavní rozhodčí: Tomáš Binter 

Delegát ČHS: Jakub Dvořák 

Ředitel závodů: Marie Dichtlová, tel. 702 287 956 

 

Závod ČP je prvním nominačním závodem pro zařazení do reprezentace dospělých, závod ČPM je prvním nominačním 
závodem pro zařazení do reprezentace mládeže. Závody se řídí pravidly soutěžního lezení ČHS pro rok 2019. 

Závodníci ČPM musí být členy ČHS. Všichni závodníci musí platnou zdravotní prohlídku dle vyhlášky 391/2013 Sb. 

  

http://www.smichoff.cz/


Partneři závodu: 

                                                                                 

 



Souhlas závodníků: 

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.  

 

Souhlas diváků: 

Každá osoba vstupující do prostoru sportoviště a prostorů se sportovištěm souvisejících souhlasí s 
tím, aby ČHS popř. 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. 

 


