
SPOLEK HOROLEZCI

JESENÍK POŘÁDÁ:

JESENÍK CUP 2020

Český pohár mládeže U14 v lezení na obtížnost

U14 2020 I 

CUP

Dukelská 1412/21, Jeseník
SPORTOVNÍ HALA Jeseník

GPS: 50°13'27.924"N, 17°11'35.583"E

Místo:  

Registrace: Předregistrace on-line na webových 
stránkách ČHS nebo na místě 14. 11. 2020 od 
8:00 do 9:00

Startovné: 100 Kč předregistrace, 150 Kč na místě

Prezentace: 8:00 - 9:00 

U14 ...... 2008 - 2007 (12 - 13 let)
U12 ...... 2010 - 2009 (10 - 11 let)

Kategorie: 
U10 ...... 2011 a mladší (děti do 9 let včetně)

Zahájení závodu: 9:30

Vyhlášení (předpokládaný čas): 17:00
Finále (předpokládaný čas): 14:00

Termín: Sobota 14. 11. 2020

Hlavní rozhodčí: Hana Kroupová

Hlavní stavěč: Jan Šolc

Technický delegát ČHS: Lumír Návrat, 
tel.: +420 608 628 756

Formát závodu: OPEN závod, 2 kvalifikační 
cesty (flash), finále (on-sight)

Organizátor: Český Horolezecký svaz

e-mail: hojesenik@hojesenik.cz
Kontakt: David Migal, tel.: +420 723 480 060

Přezůvky nutné!!!

Kvůli povrchu si prosím nechejte židličky 
tentokrát doma.

v platném znění.

Každá osoba vstupující do prostoru sportoviště 
a prostorů se sportovištěm 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.

POZOR: Všichni závodníci mladší

Všichni čeští závodníci musí být členy ČHS a musí 
mít u sebe při registraci platný průkaz ČHS 

s čitelným QR kódem.

18 let v den závodu musí mít platnou zdravotní 
prohlídku dle vyhlášky 391/2013 Sb

pořadatel organizátor  ČPM

akce je pořádána za finanční podpory 
Olomouckého kraje a Města Jeseník SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU
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Děkujeme za pochopení.

Všichni účastníci se v objektu budou 
pohybovat s řádně nasazenou rouškou,

Prosíme závodníky, aby sledovali aktuální 
informace na webu ČHS. Závodníci, trenéři 
a nezbytný doprovod (i fanoušci) jsou povinni 
dodržovat aktuální platná hygienická opatření 
v souvislosti s nařízením vlády ČR.

V objektu bude k dispozici dezinfekce, určená 
pro pravidelnou dezinfekci rukou návštěvníků 
a často užívaných povrchů.

Na lezeckou stěnu budou mít přístup pouze 
trenéři a nezbytný doprovod závodníků.

vyjma lezoucích sportovců.

S ohledem na aktuální situaci v souvislosti 
s šířením COVID-19 může dojít ke změnám 
v organizaci akce a to vzhledem 
k rozhodnutím vlády ČR. 

pořadatel

organizátor  ČPM
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