1. kolo ČP v boulderingu 2020
Termín konání: 22. - 23. února 2020
Místo konání: Hangar lezecké centrum, Pražákova 1027/53, 619 00 Brno-střed
Organizátor: Český horolezecký svaz
Pořadatel: České sportovní lezení
Formát závodu: nominační
Předregistrace: odkaz na webu ČHS v kalendáři závodů
Sleva startovného do: 15.2.2020
Platba startovného: na číslo účtu 2501173531/2010 - do poznámky jméno,
příjmení a 1CP Brno

STARTOVNÉ dospělí, J, A:
Člen ČHS: 350 Kč při předregistraci včetně platby, 400 Kč na místě.
Nečlen ČHS: 400 Kč při předregistraci včetně platby, 450 Kč na místě.
STARTOVNÉ U10,12,14, B:
Člen ČHS: 300 Kč při předregistraci včetně platby, 350 Kč na místě.
Nečlen ČHS: 350 Kč při předregistraci včetně platby, 400 Kč na místě

Průběh závodu:
Sobota 22. února 2020
08:00 - 08:30 registrace B
09:00 start kategorie B (8 cest flash, bez finále)
10:30 - 11:15 registrace žen
12:30 kvalifikace ženy (8 cest flash)
13:30 - 14:30 registrace muži
15:30 kvalifikace muži (8 cest flash)
18:15 otevření izolace ženy
18:45 uzavření izolace ženy
19:15 finále ženy (4 cesty OS)
20:30 otevření izolace muži
21:00 uzavření izolace muži
21:30 finále muži (4 cesty OS)
23:15 vyhlášení

Neděle 23. února 2020
09:15 – 09:45 registrace dívky a chlapci U10 (ročník 2011 a mladší)
10:00 start kategorie dívky a chlapci U10 (8 cest flash, bez finále)
10:30 – 11:15 registrace dívky a chlapci U12 (ročníky 2010 – 2009)
12:30 start kategorie dívky a chlapci U12 (8 cest flash, bez finále)
14:30 – 15:30 registrace dívky a chlapci U14 (ročníky 2008 – 2007)
16:30 start kategorie dívky a chlapci U14 (8 cest flash, bez finále)
Délka závodu pro jednotlivé kategorie bude 60 až 120 minut dle počtu přihlášených.
Vyhlášení vítězů proběhne vždy po každé kategorii.
Hlavní rozhodčí: Jiří Čermák
Technický delegát: Lumír Návrat tel: 608 628 756
Ředitel závodu: Jiří Žák tel: 602 255 638
Hlavní stavěč: Vilém Chejn, Denis Pail, Štěpán Volf
Závodníci, kteří jsou členy ČHS, musí mít u sebe při registraci platný
průkaz ČHS s čitelným QR kódem.
Závod probíhá dle platných pravidel soutěžního lezení a prováděcích předpisů pro
závody dospělých/mládeže.
Všichni závodníci mladší 18 let v den závodu musí mít platnou zdravotní prohlídku
dle vyhlášky 391/2013 Sb v platném znění.
Na závodě budou pořizovány fotografie a videa za účelem informování o závodě,
které budou publikovány ve webových a tištěných médiích.
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.

