
Pořadatel: Lezecký klub Vertikon Zlín
Organizátor: Český horolezecký svaz 
Termín: 20. 6. 2019 (čtvrtek)
Místo:  Lezecké centrum Vertikon-Singing Rock, K Pasekám 7001, Zlín
Kontakt na pořadatele:  tel. 734210711krouzky@vertikon.cz,
Startovné: 150 Kč
Registrace: Předregistrace on-line nutná (na webových stránkách ČHS) do 18. 6. 2019, 
počet závodníků je omezen
Kategorie:
U8 - ročníky  2012 a mladší
U10 - ročníky 2010-2011
U12 – ročníky 2008-2009
U14 – ročníky 2006-2007
U16 – ročníky 2004-2005
16+ - ročníky 2003-2001 

Harmonogram: 
Prezentace kategorií U8, U10 a U12 bude v prostoru kavárny od 13:30 -14:15
14:30 zahájení závodu
předpokládaný čas ukončení závodu bude v 16:30 a vyhlášení výsledků kategorií U8, U10 a U12 v 16:45.

Prezentace kategorií U14, U16 a 16+ bude v prostoru kavárny od 15:00 - 16:45
17:00 zahájení závodu
předpokládaný čas ukončení závodu bude v 19:00 a vyhlášení výsledků kategorií U14, U16 a 16+ v 19:15.

Formát závodu: 
V každé kategorii se polezou 4 bouldery a 2 cesty s lanem na obtížnost, přičemž celkové pořadí bude určeno
 součtem pořadí (aritmetickým průměrem) z jednotlivých kol závodu. (1. kolo - boulderová část,  
2. kolo  - 1. cesta na obtížnost, 3. kolo  - 2.cesta na obtížnost).

Pravidla: Závod probíhá podle vlastních pravidel pořadatele. Je určen především začínajícím závodníkům.
Je zařazen do OPEN závodů ČHS  - kategorie B. 

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 nebo 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.
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