
 

ČESKÝ POHÁR U14 

V LEZENÍ NA OBTÍŽNOST 

 

Termín konání: 28. 11. 2020 

Místo konání: Sportovní hala při ZŠ Sv. Čecha 

Organizátor: Český horolezecký svaz 

Pořadatel: Horolezecký klub Choceň, z.s. 

Formát závodu: OPEN 

Předregistrace: odkaz na webu ČHS v kalendáři závodů 

 

STARTOVNÉ U10,12,14 

Člen ČHS: 100 Kč 

Nečlen ČHS: 100 Kč 

Průběh závodu: 

08:30 – 09:00 - registrace 
09:30 – 13:00 - kvalifikace 
14:30 – 17:00 - finále 
 

Hlavní rozhodčí: Hana Kroupová, aspirant – Jana Petřeková 

Technický delegát: Lumír Návrat, 608 628 756  

Ředitel závodu: Lukáš Lustyk, 728 598 221  

Hlavní stavěč: Roman Kučera, Štěpán Stráník, Martin Stráník 

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. 

 

S ohledem na aktuální situaci v souvislosti s šířením COVID-19 může dojít ke 

změnám v organizaci akce, vzhledem k rozhodnutím vlády ČR. Prosíme 

závodníky, aby sledovali aktuální informace na webu ČHS. Závodníci 

(i fanoušci) jsou povinni dodržovat aktuální platná hygienická opatření. 

Děkujeme za pochopení. 

 

V souvislosti s nařízením vlády ČR ze dne 30. 10. 2020 je pořádání 
hromadných akcí omezeno s výjimkou sportovních akcí v rámci 
organizovaných soutěží.  
Na lezeckou stěnu budou mít přístup pouze trenéři a nezbytný doprovod 
závodníků.  
Všichni účastníci  se v objektu budou pohybovat s řádně nasazenou rouškou, 
vyjma lezoucích sportovců.  
V objektu bude k dispozici dezinfekce, určená pro pravidelnou 
dezinfekci rukou návštěvníků a často užívaných povrchů. 

 


