
    
 

JUNIOR BOULDER LIGA 
 

Boulderingové závody pro děti a mládež, konající se na Boulder Point Liberec. Závodit se bude 
v kategoriích U 6, U 8, U10, U12, U14. 

Bude připraveno 40 bouldrů v čistých profilech od 3 stavěčů. Máte se na co těšit! 

Termín: sotoba 10. října 2020 

Místo konání: Boulder point Liberec, Rychtářská 1183/8a, 460 14, Liberec, Ruprechtice 
Pořadatelé: LK Boulder z.s. 

Hlavní stavěč: Jan Šolc 

Partneři závodu: město Liberec 

Cílová skupina: Závod je určen pro děti a mládež, která má jen málo zkušeností se závoděním 
a v podstatě s ním teprve začínají (začínající i pokročilí lezci, závod není určen pro děti 
umisťující se na ČP do 5 místa). Je určen pro děti místních a regionálních lezeckých oddílů – 
evidovaných členů ČHS, které se závodů Českého poháru neúčastní a nemají tak možnost 
nasbírat cenné zkušenosti. 
 
Startovné: 200,- Kč 
 
Časový plán: 8.00 – 8.45 prezentace 8.45 základní informace, vysvětlení pravidel 9.00 zahájení 
závodu 9:00 – 11:00 12:30 – 13:30 vyhlášení výsledků a ukončení závodu Organizátor si 
vyhrazuje možnost změny časového plánu dle stávající situace. 

 

 



Přihlašování: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h7G8k724Ze_91scTkzEtZKyIhyAfn7KqY35AqubZy_Y
/edit?usp=sharing  

Kapacita z důvodu vládního nařízení omezena.  

Kategorie: „U6 ročník 2014 a mladší „U8“ ročník 2012 a mladší ročník 2010 a mladší “ „U10“ 
ročník 2011 a mladší „U12“ 2010 – 2009 „U14“ 2008 – 2007 

 
Pravidla: Junior Boulder liga je závodem kategorie B a probíhá podle pravidel, která určí 
pořadatel. Soutěží se v boulderingu. 

 

Různé: Z rozhodnutí vlády a dle mimořádných opatření Omezení hromadných akcí do 100 lidí v 
uzavřeném prostoru, budou mít všichni účastníci roušku. Závodníci ji nemusí mít při sportovním 
výkonu, ale bylo by fajn, kdyby ji měli sebou. 

 

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“. 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“. 

 

Informace: Andrea Trojanová, tel. 606 052 843, e-mail: boulderpoint@boulderpoint.cz  
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