
Brněnský mezioddílový přebor v lezení na obtížnost 

 
Zveme vás na oddílové závody v lezení na obtížnost. Závody se polezou na HUDY lezecké stěně 

Brno na nově postavených cestách po barvách po dostavbě stěny po MČR. Hlavním cílem těchto 

závodů je propagace lezení na obtížnost v kategorii mládeže U10, U12 a U14. 

  

Propozice Brněnský mezioddílový přebor – HUDY stěna Brno 

  

Termín: 
Úterý 2.11.2021 

Místo závodů: 
HUDY lezecká stěna Brno, 

Vídeňská 99/270, Brno, 63900 

www.hudysteny.cz/brno 

 

Organizátor: 
Český horolezecký svaz 

Závod je součástí „Třetí ligy“ závodů ČHS pro rok 2021 - www.horosvaz.cz/zavody-cr/prehled-zavodu-

cr/kalendar-zavodu-cr-2021/ 

 

Pořadatelé: 
Horolezecký oddíl Lokomotiva Brno a HUDY lezecká stěna Brno. Ředitelem závodu je Radek 

Lienerth, hlavní rozhodčí Kateřina Růžičková 

 

Generální partner závodu: 
HUDY a.s. 

Hlavní partneři závodu: 
Brno, HUDY lezecká stěna Brno, North Face 

Partneři závodu 
DIRECTALPINE, LA SPORTIVA, MAMMUT, DEUTER 

 

 

Základní informace 
 

- Každá kategorie bude mít postaveny dvě cesty.  

- Leze se FLASH, v případě shody v Topech rozhoduje čas.  

- U10 leze TR, U12 leze TR, U14 PP  

- limit počtu závodníků je pro kategorii U10 30 závodníků, U12 30 závodníků a U14 30 závodníků  

Nutná předregistrace – uzavření předregistrace pondělí  25.10.2021 22:00 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hudysteny.cz%2Fbrno%3Ffbclid%3DIwAR26ySyBbNoFsRjhXALdOENVGdO26qdnY1w8Y_W3GyUuAYk4aeAqr2GWj5E&h=AT2BnA1pT4trQJSOOKby4R39uvdljBAPZXt8avYZnQKBQu2t2xOYOMVjEyzWERDMjjMXKh1hLvtrsVwAFCWWAdiniR4gCcJhVB1TZytfaA3eIRNP5FNVMyrVWi36zBhIrQ
https://www.horosvaz.cz/zavody-cr/prehled-zavodu-cr/kalendar-zavodu-cr-2021/
https://www.horosvaz.cz/zavody-cr/prehled-zavodu-cr/kalendar-zavodu-cr-2021/


Časový harmonogram: 
U10, U12 i U14 shodný čas 

Prezentace: 15:00 – 15:30 

Vlastní závod: 15:40 – 17:40 

Vyhlášení výsledků: 17:50 

 

Kategorie: 
Závod je rozlišen na chlapce a dívky v kategoriích U10, U12 a U14 (ročníky podle ČHS pro rok 2021) 

předpisy ČHS pro závody mládeže ve sportovním lezení pro rok 2020 

U10 ročník 2012 a mladší (děti do 9 let včetně) 

U12 ročníky 2011 - 2010 (10 - 11 let) 

U14 ročníky 2009 - 2008 (12 - 13 let) 

 

Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození závodníka. 

Věkové kategorie pro závod jsou dané. Závodník může závodit pouze ve své věkové kategorii dané 

ročníkem narození. 

Přihlašování - Předregistace: 
 

formulář google: 

https://forms.gle/ipHmBGQKdR5FNPPG8 

Nutná předregistrace – uzavření předregistrace pondělí 25.10.2021 22:00, 

děkujeme za pochopení 
 

 

Startovné je 150,- Kč za závodníka, hradí se hotově při prezentaci.  

Pro oddíly přihlašující více závodníků hromadně je možná po dohodě platba převodem na bankovní 

účet oddílu HO Lokomotiva Brno. 

 


