
 

Propozice Berounské Vánoční Open 2019 

 

- sobota 14. 12. 2019, stěna TJ Lokomotiva Beroun (Tyršova 85, Beroun, 26601) 

- závody v lezení na obtížnost pro děti i dospělé dle vlastních pravidel 

- Pořadatel: Horolezecký oddíl TJ Lokomotiva Beroun z.s. 

- Organizátor: Český horolezecký svaz (závod je součástí OPEN závodů ČHS) 

 

- startovné 150 Kč pro registrované, 200 Kč na místě (při volné kapacitě) 

- registrace běží do 13. 12. 2019 do 17:00 na www.hoberoun.cz (přímý odkaz na formulář 

https://forms.gle/MyacCoooRRWvDY5b8  ) 

- prezentace od 8:30 do 9:15 (pokud víte, že se opozdíte, ale dorazíte, tak prosím dejte vědět 

na 724099616, abychom vás nevyškrtli ze startovky ;-)) 

- start závodu 9:20, plánovaný konec mezi 15:00 a 17:00 (podle počtu startujících) 

Kategorie (vždy chlapci a dívky, resp. muži a ženy) 

- U 10 (2010 – 2011) 

- U 12 (2008 – 2009) 

- U 14 (2006 – 2007) 

- B (2004 – 2005) 

- A a Dospělí (1900 - 2003) (mimo 

hodnocení ČHS Open závodu) 

Pravidla 

- na připravených 3 až 5 cestách bude daný celkový počet pokusů a zároveň počet pokusů na 

každou cestu 

- obtížnost cest začíná na 4+ až 5 UIAA a končí kolem 8+ až 9+ UIAA 

- počítá se součet výsledků ve dvou cestách následujících po poslední topované cestě  

- počty pokusů budou vyhlášeny před startem závodu podle počtu startujících 

- v dětských kategoriích se leze Top Rope, v dospělých (a juniorech A a B) částečně Top Rope, 

částečně na PP (všechny cesty budou předlezeny) 

- finále dospělých se leze OS, finále dětí je v plánu pouze v případě rovnosti výsledků na 

nejvyšších příčkách 

Stavěči a Hlavní rozhodčí 

- Petr Resch a Míla Šramota 

Doprava 

- stěna je cca. 10 minut od vlakového nádraží 

- parkování je možné v areálu (omezený počet míst) nebo na okolních parkovištích mimo 

modré zóny (tři parkoviště do vzdálenosti 400 m) 

- mapka s parkovacími možnostmi na www.hoberoun.cz 

 

http://www.hoberoun.cz/
https://forms.gle/MyacCoooRRWvDY5b8
http://www.hoberoun.cz/


- sebou si vezměte přezůvky, svačinu, pití, lezecké vybavení a zásobu techniky a síly :-) 

- (nejbližší nákupní možnosti 0,5 – 2 km, v areálu jen trocha pití na recepci) 

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“ 

Závod podporují: 

                                                              

 

Těšíme se na vás  

Míla Šramota 

HO Loko Beroun 

724099616 

milanatek@seznam.cz 


