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2. liga - POHODIČKA SLANÝ 

 
 
 
Termín konání: 21.05.2022  
Místo konání: HO POHODIČKA Slaný, Stehlíkova 823/3, 274 01 Slaný  
Organizátor: Český horolezecký svaz  

Formát závodu: Závod 2.ligy ČHS, jednokolový bez finále 
Pořadatel: HO POHODIČKA Slaný z.s.  
Přeregistrace: odkaz na webu ČHS  
 
STARTOVNÉ:  
Pro členy ČHS platba převodem na účet 250 Kč, platbě na místě 400 Kč 
Registrace na webu ČHS do 17.05.2022 do 8:00 hod. 
Platba startovného: na číslo účtu 257269099/0300  
 
 
Průběh závodu:  
Sobota: 21.05.2022  
07:30 – 08:00 registrace U8 (2015 a mladší)  

 08:30 start kategorie U8 (8 cest flash, bez finále) 
10:00 – 10:30 registrace U10 (2014 a 2013)  

 11:00 start kategorie U10 (8 cest flash, bez finále) 
12:30 – 13:00 registrace U12 (2012 a 2011)  

 13:30 start kategorie U12 (8 cest flash, bez finále) 
15:00 – 15:30 registrace U14 (2010 a 2009)  

 16:00 start kategorie U14 (8 cest flash, bez finále) 
 
 
 
Hlavní rozhodčí: Štefan Reblán 723 934 179 
Ředitel závodu: Štefan Reblán 723 934 179 
Hlavní stavěč: Jan Šolc, Anežka Radouchová 

 
 
 
 
 
 
 



    
 

Český horolezecký svaz  
IČ: 00460001  
Nádražní 29/21, 150 00 Praha 5, Smíchov  
Tel.: +420 273 136 385, e-mail: info@horosvaz.cz  
www.horosvaz.cz 

 

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 dospělých/mládeže. 

Čeští závodníci mládežnických kategorií musí být členy ČHS. Všichni čeští závodníci 
musí mít v den závodu 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. 

 
 
Sponzoři:  


