
KDE
HUDY lezecká stěna Brno (Vídeňská 99/297, Brno, 
639 00, www.hudysteny.cz/brno) .

TERMÍN
neděle 14. 6. 2020

Časový harmonogram: 

prezence: 8:00 - 9:00

BLOK 1 (U10 speed, U14 lead, U12 boulder):   
  10:00 - 12:00

BLOK 2: 12:00 - 15:00

BLOK 3: 15:00 - 18:00

vyhlášení: 18:15

KATEGORIE
Závod bude rozlišen na chlapce a dívky v kategoriích 
U10, až U14 (ročníky podle ČHS pro rok 2020). Předpisy 
ČHS pro závody mládeže ve sportovním lezení pro rok 
2020.

U10 ročník 2011 a mladší (děti do 9 let včetně)

U12 ročníky 2010 - 2009 (10 - 11 let)

U14 ročníky 2008 - 2007 (12 - 13 let)

Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození 
závodníka.

Věkové kategorie pro závod jsou dané. Závodník může 
závodit pouze ve své věkové kategorii dané ročníkem 
narození.

RÁMCOVÝ PRŮBĚH ZÁVODU
Obtížnost – 2 cesty FLASH, kategorie U10 a U12 Top 
Rope, U 14 lead (leze se po barvě, v profilu je více cest).

Boulder – 4 bouldry FLASH (leze se po barvě, 
v profilech víc bouldrů).

Rychlost –  nestandartní cesta na rychlost, jedna cesta 
v profilu, dva pokusy – počítá se rychlejší čas.

PRAVIDLA
Závodí se podle pravidel U10 až U14 ČHS pro rok 2020. 
Stavěči Silvie Rajfová, Radovan Souček, David Kozel 
a Radek Lienert.

hlavní rozhodčí: Jiří Čermák

Vyhodnocují se vždy tři nejlepší závodníci kategorie 
(chlapci a dívky samostatně) v kombinaci všech tří 
disciplín.  
Na podium vyhlášeno vždy 5 nejlepších v kategorii.

PŘIHLAŠOVÁNÍ A STARTOVNÉ
www.hudysteny.cz/brno a Facebook stěny

Startovné 200,- Kč za závodníka, hradí se u prezentace.

Pro oddíly přihlašující více závodníků hromadně je 
možná po dohodě platba převodem na bankovní účet 
oddílu HO Lokomotiva Brno.

Limit na jednu kategorii je 40 závodníků, maximální 
počet účastníků je z kapacitních důvodů 120 závodníků 
celkem, po naplnění této kapacity si pořadatelé 
vyhrazují uzavření další registrace.

ORGANIZÁTOR
Český horolezecký svaz 
Závod je součástí „OPEN“ závodů ČHS  
https://www.horosvaz.cz/open-zavody/

POŘADATELÉ
HO LOKOMOTIVA Brno a HUDY lezecká stěna Brno

KONTAKT
HUDY lezecká stěna Brno
stena.brno@hudy.cz

HUDY dětské 
lezecké závody  
Brno 2020 
“Olympijský formát”

HLAVNÍ PAR TNEŘI

ZÁVOD SE KONÁ ZA F INANČNÍ PODPORY MĚSTA BRNA

#STENAJAKOBRNO

GENERÁLNÍ PAR TNER PAR TNEŘI


