24.–25. září 2021
MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR
a MISTROVSTVÍ čr MLÁDEŽE

BOULDERING
Termín konání: 24.–25. září 2021
Místo konání: Masarykovo náměstí, Slaný
Organizátor: Český horolezecký svaz
Pořadatel: Lezení do škol z.s.
Formát závodu: mezinárodní
Předregistrace: odkaz na webu ČHS v kalendáři závodů
Sleva startovného do: 17. 9. 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.

PRŮBĚH ZÁVODU
Pátek 24. září 2021
08:00 – 08:30 registrace B
09:00 kvalifikace chlapci B (6 cest flash)
10:30 kvalifikace dívky B (6 cest flash)
11:00 – 12:00 registrace ženy, J a A
13:00 kvalifikace ženy, J a A (6 cest flash)
14:30 – 15:30 registrace muži, J a A
16:00 kvalifikace muži, J a A (6 cest flash)

Sobota 25. září 2021
08:00 Semifinále ženy, finále dívky A a J (4 cesty OS)
11:30 Semifinále muži, finále chlapci A a J (4 cesty OS)
17:30 Finále chlapci, dívky B (4 cesty OS)
20:15 Finále muži a ženy

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časové osy závodu.

Hlavní rozhodčí: Jiří Čermák 604 735 626
Technický delegát: Lumír Návrat 608 628 756
Ředitel závodu: Jiří Žák 602 255 638
Hlavní stavěč: Jan Šolc, Denis Pail, Michal Kalvas

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.
Proti Covidová opatření:
Na základě opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 1.8.2021,
jsou všichni závodníci a členové realizačního týmu povinní při
registraci podepsat čestné prohlášení, kterým stvrzují, že splňují
jednu z daných povinností:
absolvování PCR testu v posledních 7 dnech
absolvování POC antigenního testu v posledních 72 hodinách
mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19,
které není starší jak 180 dní
mít alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny
u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní

