
AKADEMICKÉ MISTROvSTVÍ čr 

V LEZENÍ NA OBTÍŽNOST

Formát soutěže: 
_Soutěží se v kategoriích MUŽI / ŽENY 
_dle pravidel Českého poháru v lezení na obtížnost. 
_Soutěž probíhá dvoukolově - kvalifikace (2 cesty stylem flash) / finále (1 cesta stylem OS). 
_Do finále postoupí  8 mužů a 8 žen podle výsledků z kvalifikace.

AKADEMICKÉ
MISTROvSTVÍ čr 
V LEZENÍ NA OBTÍŽNOST

Předregistrace: od 25.10. 

 www.horosvaz.cz/zavody-cr/prehled-zavodu-cr/kalendar-zavodu-cr-2021/ popřípadě na místě

Startovné: na AMČR studenti startovné neplatí – hradí ČAUS

Termín konání: 11. listopadu 2021
Místo konání: Lezecké centrum Vertikon Zlín, K Pasekám 7001, 76001 Zlín

Organizátor: Česká asociace  univerzitního sportu
Pořadatel: Lezecký klub Vertikon Zlín

Průběh závodu:
08:00- 9:00_registrace závodníků
09:45_zahájení závodu
15:00_finále 

Hlavní rozhodčí: Jiří Čermák
Ředitel závodu: Miroslav Bodanský I kontakt: 603 804 046
Hlavní stavěč: Lubomír Polišenský



AKADEMICKÉ MISTROvSTVÍ čr 

V LEZENÍ NA OBTÍŽNOST  

Souhlas závodníků: 
Závodník registrací a účastí v závodě výslovně souhlasí s tím, aby organizátor 
akce 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 sou-
visejících souhlasí s tím, aby organizátor akce popř. jeho smluvní partner pořizo-
val 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. 

Proti Covidová opatření:
Na základě opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 1.8.2021, jsou všichni závod-
níci, členové realizačního týmu a diváci povinní při registraci podepsat čestné pro-
hlášení, kterým stvrzují, že splňují jednu z daných povinností: 
Všichni účastníci musí splňovat podmínky O-N-T : 
_očkování: laboratorně potvrzený certifikát (min. 14 dní po očkování)
_prodělaná nemoc: potvrzení z laboratoře (ne starší než 180 dní) 
_testování: PCR test ne starší než 3 dny nebo antigenní test ne starší než 24 hod. 
 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu harmonogramu popř. úpravu propozic, nebo zrušení 
soutěže v návaznosti na změnu protiepidemiologických opatření vydaných vládou ČR, resp. 
řídícími orgány jako např. hygienický úřad, sportovní svaz apod.

více info na www.vertikon-singingrock.cz


