Český horolezecký svaz

2. LIGALos Ninos Boulder V16 – velká cena Rafiki

Termín konání: 18. září 2021
Místo konání: Lezecké centrum V16, Plzeň, Kollárova 19
Organizátor: Český horolezecký svaz
Pořadatel: Lezecké centrum V16
Formát závodu: <open>
Předregistrace: http://preklizkacup.cz/index.php?id=133
STARTOVNÉ:
Člen ČHS: 200 Kč při předběžné registraci, 250 Kč na místě.
Nečlen ČHS: 250 Kč při předběžné registraci, 300 Kč na místě
Popis:
Jedná se o boulderový závod určený pro děti ve věku od 6 do 14 let. Závod probíhá dle
platných pravidel soutěžního lezení a prováděcích předpisů pro závody 2. ligy. Každá
kategorie poleze 10 boulderů. Závod bude bez finále. Hodnotí se počet vylezených boulderů
na počet pokusů. Pomocné kritérium je Zóna na počet pokusů.
Průběh závodu:
8.15 – 9.15 Prezentace kategorie U10, U12
9.30 – 11:00 Lezení závodních boulderů kat. U10, U12
11:30 – 12.00 Vyhodnocení kategorie U10, U12
11:30 – 12.00 Prezentace kategorie U14, B
12.00 – 13:30 Lezení závodních boulderů kat. U14, B
14:00 – 14.30 Vyhodnocení kategorie U14, B
cca 15.00 - ukončení akce
Hlavní rozhodčí: Michal Kalvas
Ředitel závodu: Martin Navrátil, 602 212 206
Hlavní stavěč: Michal Kalvas
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
2. ligy.
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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.
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