
Termín konání: 14. května 2022
Místo konání: : Lezecké centrum LezeTop, 
U Vodárny 1506/1, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek
Organizátor: Český horolezecký svaz
Pořadatel: Český horolezecký svaz
Formát závodu: open
Předregistrace: odkaz na webu ČHS v kalendáři závodů
Platba startovného do: 11. 5. 2022 
Platba startovného: na číslo účtu 246594777/0600 

STARTOVNÉ dOSPělí, j, A:  
Držitel registrace: předregistrace včetně platby 350 Kč 
                               předregistrace platba na místě 500 Kč 
Zahraniční: předregistrace včetně platby 500 Kč 
                    předregistrace platba na místě 750 Kč 

STARTOVNÉ KATEGORIE B:  
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

14. května 2022

2. kolo ČP dosPělí a mládež

obtížnost 



Hlavní rozhodčí: Veronika Šteflová 736 299 333
Technický delegát: Štefan Reblán 604 735 626
Ředitel závodu: jiří Žák 602 255 638
Hlavní stavěč: Martin jech
Stavěč: Vilém Chejn

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“.         

 

sobota 14. května 2022

PRŮBěH ZÁVOdU

07:00 – 08:30
09:00 – 09:15

09:15
15:30
16:00
16:00

19:00

prezentace
zahájení závodu
kvalifikace
uzavření izolace kategorie B

uzavření izolace kategorie dospělí, junioři a A

finále kategorie B

bezprostředně po skončení finále B - finále 

kategorie dospělí, junioři a A

vyhlášení

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu harmonogramu. 



 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 prová-
děcích 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 re-
gistraci. Všichni závodníci musí mít platnou zdravotní prohlíd-
ku dle vyhlášky 391/2013 Sb. 

Prosíme závodníky i doprovod, aby průběžně sledovali stránky 
www.horosvaz.cz nebo FCB ČHS. 


