FLASH BOULDER CUP
OPEN ZÁVOD DĚTÍ V BOULDERINGU

Závod dětí v boulderingu je primárně určen pro začínající a středně pokročilé lezce. Je otevřen
všem českým i zahraničním účastníkům v kategoriích U10-U14. Čeští závodníci musí být členy
ČHS (řádní nebo evidovaní). Za české závodníky jsou považovány osoby s českou státní
příslušností.

TERMÍN:

21. 9. 2019

MÍSTO ZÁVODU:

Lezecká stěna Flash Wall, U panelárny 4, 772 00 Olomouc

ORGANIZÁTOR:

Český horolezecký svaz.
Závod je součástí „OPEN“ závodů ČHS

POŘADATELÉ:

Horolezecký oddíl Flash Wall

HLAVNÍ STAVĚČ:

Zbyšek Černohous

HLAVNÍ ROZHODČÍ:

Tomáš Binter

ŘEDITEL ZÁVODU:

Barbora Stoklasová

KATEGORIE:

Závod je rozlišen na chlapce a dívky v kategoriích:
U10 ročník 2010 a mladší (děti do 9 let včetně)
U12 ročníky 2009 - 2008 (10 - 11 let)
U14 ročníky 2007 - 2006 (12 - 13 let)

Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození závodníka. Věkové kategorie pro
celý kalendářní rok jsou dané. Závodník může závodit pouze ve své věkové kategorii dané
ročníkem narození.

REGISTRACE:
https://docs.google.com/forms/d/1j-DLpVizHnf6BC124npic1KLa6wm8bgp-UjRzlt3VTM/edit

PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM ZÁVODU

Prezentace:

8:00-9:00 hod
1

Kvalifikace:

9:30-12:00 hod

Finále:

14:00-17:30 hod

Vyhlášení výsledků:

18:00 hod

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového harmonogramu závodu s ohledem na
množství účastníků.

Kvalifikace se poleze systémem FLASH.
Finále bude probíhat dle formátu SP.

PRAVIDLA:
Závod probíhá dle pravidel soutěžního lezení a dle výjimek z pravidel pro open závody:
https://www.horosvaz.cz/res/archive/260/036074.pdf?seek=1549460866
https://www.horosvaz.cz/res/archive/260/036071.pdf?seek=1549452824

OSTATNÍ:
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 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“.

HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁVODU:
ČHS, FLASH BOULDER BAR, HUDY, TENDON, MĚSTO OLOMOUC, OLOMOUCKÝ KRAJ

KONTAKT:
LEZECKÁ STĚNA FLASH WALL OLOMOUC
778 076 778
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