10. dubna 2021
2. kolo ČP

BOULDERING
Nominační závod
Termín konání: 10. duben 2021

Místo konání: Jungle Sport park,
Veselská 699, 199 00 Praha 18
Organizátor: Český horolezecký svaz
Pořadatel: Jungle Sport park

Formát závodu: nominační, open

Předregistrace: odkaz na webu ČHS v kalendáři závodů
Sleva startovného do: 3. 4. 2021

Platba startovného: na číslo účtu 1727209504/0600

STARTOVNÉ dospělí, J, A:

Člen ČHS: 300 Kč při předregistraci včetně platby,
450 Kč na místě.
Nečlen ČHS: 400 Kč při předregistraci včetně platby,
550 Kč na místě.

STARTOVNÉ kategorie B:

Člen ČHS: 200 Kč při předregistraci včetně platby,
300 Kč na místě.
Nečlen ČHS: 300 Kč při předregistraci včetně platby,
400 Kč na místě

PRŮBĚH ZÁVODU
Sobota 10. dubna 2021
08:00 - 08:30 registrace chlapci B
09:00 start kategorie chlapci B
(6 cest flash, bez finále)
09:15 – 09:45 registrace dívky B
10:30 start kategorie dívky B
(6 cest flash, bez finále)
11:15 - 12:00 registrace žen
12:30 kvalifikace ženy, J a A (6 cest flash)
(J a A bez finále)
14:15 - 15:00 registrace muži
15:30 kvalifikace muži (6 cest flash)
(J a A bez finále)
18:15 otevření izolace ženy
18:45 uzavření izolace ženy
19:15 finále ženy (4 cesty OS)
20:30 otevření izolace muži
21:00 uzavření izolace muži
21:30 finále muži (4 cesty OS)
23:15 vyhlášení
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu harmonogramu.
Hlavní rozhodčí: Adéla Zapletalová

Technický delegát: Hana Kroupová 604 921 027
Ředitel závodu: Jiří Žák tel: 602 255 638

Hlavní stavěč: Michal Kalvas, Vilém Chejn
Souhlas závodníků:
„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“.

Souhlas diváků:
„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“.
Závod probíhá dle platných pravidel soutěžního lezení a prováděcích předpisů pro závody dospělých a mládeže.
Čeští závodníci mládežnických kategorií musí být členy ČHS.
Všichni závodníci musí mít platnou zdravotní prohlídku dle
vyhlášky 391/2013 Sb.
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 i doprovod, aby průběžně
sledovali stránky www.horosvaz.cz nebo FCB ČHS.
V souvislosti s nařízením vlády ČR ze dne 1. 3. 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.

