
PRAGUE COLOR CLIMBING FESTIVAL 2020 

 
DĚTSKÉ ZÁVODY DO 14 LET V KOMBINACI BOULDERINGU A LEZENÍ NA 
OBTÍŽNOST 
26. 6. 2020, PÁTEK 
 
Soutěžní kategorie:  
- U10 - ročníky 2011 a mladší 
- U12 – ročníky 2009 a 2010 
- U14 – ročníky 2007 a 2008 
 
PROGRAM pátek – OPEN závod dětí do 14 let:  
- 8:30 – 9:30 Registrace  
- 9:30 Ukázka (předlezení) závodních boulderů 
- 9.45 1. kolo lezení pro všechny kategorie (každá kategorie leze 4 bouldery, 4 min na boulder) 
- 12:00 Pauza na oběd 
- 13:00 Ukázka (předlezení) závodních cest 
- 13:15 2. kolo lezení pro všechny kategorie (kat. U10 a U12 polezou 3 cesty top-rope, kat. U14 
polezou 3 cesty jištěni odspodu) 
- 17:00 Vyhlášení vítězů 
 
Závod dětí je určen široké veřejnosti. Je pořádán jako „open“, tedy otevřené i pro zahraniční 
účastníky odpovídajícího věku. Cesty se polezou stylem „FLASH“.  
Závodu se mohou zúčastnit i začátečníci a celé školní skupiny, potřebné vybavení případně 
zapůjčíme. 
 
Startovné: 
200 Kč pro předregistrované, 300 Kč při registraci v den závodu. Školní skupiny zdarma. 
Předregistrace možná na zavody@lezeckecentrum.cz, Uveďte jméno a ročník narození, oddíl. 
 
SmíchOFF si vyhrazuje právo na změnu časového harmonogramu. 
Možnost občerstvení v baru Lezeckého centra po celou dobu závodu.  
Možnost placeného parkování přímo v areálu. 
 
Hlavní rozhodčí: Eva Konývková 
Hlavní stavěč: Jan Zbranek 
 
Organizátorem akce je ČHS  
Pořadatel: HO SmíchOFF, z.s. a Hl. město Praha 
Sponzoři: CT climbing technology, Rafiki, Austri Alpin, Kofola, Algida, Staropramen, chimpanzee, 
Emco, Modrá pyramida 
 
 
Kontakt: +420 604 213 035, zavody@lezeckecentrum.cz, Libor Barok 
 
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“. 
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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“. 
 

 
Závody pořádá a organizuje: 
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