
Termín konání: 12. března 2022

Místo konání: Jungle Sport park,

Veselská 699, 199 00 Praha 18

Organizátor: Český horolezecký svaz

Pořadatel: Český horolezecký svaz

Formát závodu:  open 

Předregistrace: odkaz na webu ČHS v kalendáři závodů

Sleva startovného do:  8. 3. 2022

Platba startovného: na číslo účtu 1727209504/0600    

STARTOVNÉ kategorie B a U14:

Držitel registrace: předregistrace včetně platby 300 Kč 

                                   předregistrace platba na místě 400 Kč 

Zahraniční: předregistrace včetně platby 400 Kč 

                       předregistrace platba na místě 600 Kč 

12. března 2022

 2. kolo ČP U14

BOULDER 



Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu harmonogramu. 

Hlavní rozhodčí:  Adéla Zapletalová 603 496 382

Technický delegát: Hana Kroupová 604 921 027

Ředitel závodu: Štefan Reblán 723 934 179

Hlavní stavěč:  Michal Kalvas

 

sobota 12. března 2022

PRŮBĚH ZÁVODU

08:00–08:30

             

09:00

09:15–09:45

           10:45  

10:45 –11:15

12:15

12:45–13:15

          14:15   

13:00–13:30

15:45

16:00–16:30

17:20

17:30–18:00

19:00

registrace dívky a chlapci U10 

(ročník 2013 a mladší)

start kategorie dívky a chlapci U10 

(6 cest flash, bez finále)

registrace chlapci U12 (ročníky 2012–2011)

start kategorie chlapci U12 

(6 cest flash, bez finále)

registrace dívky U12 (ročníky 2012–2011)

start kategorie dívky U12 

(6 cest flash, bez finále)

registrace chlapci U14 (ročníky 2010–2009)

start kategorie chlapci U12 

(6 cest flash, bez finále)

registrace dívky U14 (ročníky 2010–2009)

start kategorie dívky U14 

(6 cest flash, bez finále)

registrace chlapci U16 (ročníky 2007–2008)

start kategorie chlapci U16 

(6 cest flash, bez finále)

registrace dívky U16 (ročníky 2007–2008)

start kategorie dívky U16 

(6 cest flash, bez finále)



Souhlas závodníků:  

 „Závodník registrací a účastí v závodě výslovně souhlasí  

s tím, aby ČHS popř. jeho smluvní partner pořizoval v sou -

vislosti 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.  

Pro všechny závody nejvyšších soutěží a 1. ligy platí, že čeští 

účastníci musí být členy oddílu ČHS a mít platnou závodní 

registraci. Všichni závodníci musí mít platnou zdravotní 

prohlídku dle vyhlášky 391/2013 Sb.  
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