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PROPOZICE 3. LIGA 
Orlický Monkey Cup v Chocni 

 
Termín konání: 27.11.2021 
Místo konání: sportovní hala při ZŠ Sv. Čecha, Stromovka 1686, Choceň 565 01 
GPS 50.00070668715577, 16.215150868718474 
Organizátor: Český horolezecký svaz 
Pořadatel: Horolezecký klub Choceň, z.s. 
Formát závodu: open 
Předregistrace: odkaz na webu ČHS v kalendáři závodů 
Kategorie: U8, U10, U12, U14, B, A, J 
 
STARTOVNÉ: 
Člen ČHS: 100 Kč 
Nečlen ČHS: 100 Kč 
 
 
Průběh závodu: 
07:30 – 08:30 - registrace,  
09:00 – 12:30 - kvalifikace 
13:00 – 14:00 - otevření/uzavření izolace 
14:15 – 16:00 - finále 
16:30 – 17:00 - vyhlášení výsledků 
pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu 
 

Hlavní rozhodčí: Lukáš Lustyk Lustyk.Lukas@gmail.com  
Ředitel závodu: Šimon Marek simonxmarek@gmail.com  
Stavěč: Jakub Valčík Jakub.valcik@gmail.com,  
             Martin Homolka HomolkaMladsi@seznam.cz  
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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 
3. ligy. 
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. 
 
 
Proti Covidová opatření:  
 

- Na základě opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 1.11.2021, jsou 
všichni závodníci, členové realizačního týmu a diváci povinní při registraci 
podepsat čestné prohlášení, 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. 
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