
                                               
Rock Empire Český pohár v lezení na obtížnost 

pro dospělé a mládež – 2. nominační závod 

Termín konání:   27.6.2020 

Místo konání:     Makak aréna, Liberecká 480/104, Jablonec n/N, 466 01 

                              https://www.makakarena.cz/ 

Organizátor:       Český horolezecký svaz 

Pořadatel:           TJ Gibon Jablonec n/Nisou z.s. 

Formát závodu: Český pohár v lezení na obtížnost – 2. nominační závod 

                              kategorie Muži, Ženy, Junioři a mládež A a B 

Předregistrace:  na webu ČHS v sekci kalendář závodů 

Startovné – dospělí, junioři, A 

Člen ČHS:          350,-Kč při předregistraci a úhradě na účet do 15.6.2020 včetně 

                           400,-Kč na místě (v hotovosti!) 

Nečlen ČHS:      400,-Kč při předregistraci a úhradě na účet do 15.6.2020 včetně 

                            450,-Kč na místě (v hotovosti!) 

Startovné – B 

Člen ČHS:          300,-Kč při předregistraci a úhradě na účet do 15.6.2020 včetně 

                           350,-Kč na místě (v hotovosti!) 

Nečlen ČHS:      350,-Kč při předregistraci a úhradě na účet do 15.6.2020 včetně 

                            400,-Kč na místě (v hotovosti!) 

Úhrada startovného na účet TJ Gibon Jablonec n/Nisou z.s.  

43-3403030267/0100, VS vygenerovaný v předregistraci, do poznámky nutné jméno, 

příjmení, ČP Jbc ! 

https://www.makakarena.cz/


       PRŮBĚH ZÁVODU                                          
7:00 – 8:30         prezentace 

9:00 – 9:05         zahájení závodu 

9:05 – 9:30         předlezení kvalifikace 

9:30 – 15:00       kvalifikace 

15:30                   uzavření izolace 

16:00 – 18:30     finále 

19:00                    vyhlášení výsledků 

 

Hlavní rozhodčí:          Jiří Čermák 

Technický delegát:     Lumír Návrat – mob. +420 608 628 756 

Ředitel závodu:           Tomáš Beneš – mob +420 775 989 362 

Hlavní stavěč:              Denis Pail, pomocný stavěč Martin Jech 

 

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. Čeští závodníci mládežnických kategorií musí být členy ČHS. 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. 

Každá osoba vstupující do prostoru Závodu a prostorů se Závodem souvisejících souhlasí s tím, aby 

ČHS popř. 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 

 

 

 


