
Dry Tool Cup Brno 2019 
je současně 

Mezinárodní mistrovství České republiky v drytoolingu na obtížnost 2019,  
závod Evropského poháru UIAA 2019/2020.  
Závod je nominačním závodem pro IWC 2019/2020. 
 
Termín závodu: Sobota 30. 11. 2019 
 

Organizátor a pořadatelé: Organizátorem MMČR  Dry Tool Cup Brno 2019 je  
    Český Horolezecký svaz, závod pořádají ve spolupráci HO Lokomotiva Brno a HUDY lezecká  
    stěna Brno 

Generální partner závodu: Brno, městská část Kníničky  
Partneři závodu: PETZL, HUDY sport, SUN INVENT, ROCK EMPIRE, DIRECT ALPINE, HUDY  
    lezecká stěna Brno, SMELWELL 
Mediální partneři závodu: www.lezec.cz, www.horosvaz.cz, www.james.sk 
Místo konání závodu: Brno, Přehradní ulice -  drytoolingová stěna ČHS a HO Lokomotiva  
    Brno - pilíř nedokončené německé dálnice - "Hitlerův pilíř" u brněnské přehrady 
Odkaz na mapy: 
https://mapy.cz/zakladni?x=16.5215200&y=49.2332420&z=17&source=base&id=1897918 
Parkování: prosím všechny závodníky použijte odstavnou plochu brněnské ZOO na ulici       
    Ondrova (bude zaznačeno i v terénu) 
 
Systém závodu v obtížnosti: Kategorie muži  a kategorie ženy. Kvalifikace na pěti cestách Flash  
   (2 cesty TR), finále muži 8 závodníků, ženy 8 závodnic stylem OS 

   
Na pilíři pod brněnskou přehradou se uskuteční už druhý ročník obnoveného drytoolingového 

závodu. Opět bude připraveno pět kvalifikačních cest a velké finále. Cesty budou stavěny tak aby si 

zalezli i začínající drytoolingový lezci, dvě kvalifikace TR, dvě lehčí cesty na prvním a jedna 

rozřazovačka. Klasifikace D5 – D9. 

Těšit se můžete na zcela novou okopovou strukturu na pravé noze pilíře o rozměrech 12 x 5 m a 

převislosti 2 m. Zcela ideální pro nové kamenné chyty SMARTSTONE, struktury SOFI od AIX, prostě 

lezení ve stylu IWC, jen bohužel bez ledu a klasifikačně uzpůsobené startovnímu poli. Ve finále už pak 

žádné slitování a pevně věříme, že počasí bude příznivější než v roce 2018 a vytvoříme pořádný kotel. 

Předběžný časový harmonogram závodu: 
Heslo dne „PUNK´S NOT DEATH“, ale budeme se snažit dodržet 

9:00 – zahájení prezentace 
10:00 – předlezení kvalifikačních cest 
10:40 – 16:00 – kvalifikace 
17:00 – 17:15 – prohlídka finále ženy 
17:15 – 18:00 – finále ženy 
18:00 – 18:15 – prohlídka finále muži 
18:45 – 20:00 – finále muži 
20:00 – vyhodnocení výsledků, předání cen vítězům 
20:30 - ? -  afterparty 



Startovné: 
300,- Kč/ 13 EUR  - Pro členy ČHS, OeAV a partnerských organizací UIAA a neorganizované závodníky  
                                  registrované do 27.11.2019. 
350,- Kč /15 EUR  - Startovné při registraci po 27.11.2019 je. Startovné se hradí hotově u prezentace  
                                  závodníků. 
Startovné zahrnuje občerstvení (1 x pivo/nealko, 1 x svařák, 2 x jídlo - klobása/hermelín) 
 
Ceny: Prvních 50 zaregistrovaných závodníků obdrží pozornost od partnera SMELLWELL, vysoušecí a  
     deodorační pytlíky do bot. Muži i žen v obtížnosti obdrží za 1.- 3. místo pohár a věcnou cenu 
 
Doplňující informace – souhlas s focením a natáčením: „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“ 
 
Kontakt: 
Horolezecký oddíl Lokomotiva Brno 
Mgr. Radek Lienerth – zástupce hlavního organizátora 
Tel: +00420603810600 
e-mail:zoban@seznam.cz 
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