Český horolezecký svaz

Závody v boulderingu

Termín konání: sobota 28.5.2022
Místo konání: Stěna Ruzyně, Ztracená 1132/1, 160 00, Praha 6 – Ruzyně, GPS
50°4'53.665"N, 14°18'33.150"E
Organizátor: Český horolezecký svaz
Pořadatel: Lezení pro všechny z.s.
Předregistrace: v případě použití svazové aplikace, odkaz na webu ČHS v kalendáři
závodů
STARTOVNÉ:
Člen ČHS: 200 Kč při předběžné registraci, 300 Kč na místě.
Nečlen ČHS: 350 Kč při předběžné registraci, 450 Kč na místě
Průběh závodu:
Bude definitivně upřesněno po dokončení předregistrace tj. po 20.5.2022
Hlavní rozhodčí: Lucie Motalová
Ředitel závodu: Lucie Motalová
Hlavní stavěč: Václav Malina, Jiří Vojta
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
mládeže a U14.
Pro účast na závodech mládeže organizovaných ČHS jsou povinné zdravotní prohlídky dle
vyhlášky 391/2013 Sb v platném znění. Pro závody mládeže je na stránkách
ČHS platný vzor. Potvrzení dětem vydává dětský lékař a toto potvrzení má platnost 1 rok.
Informace o platné zdravotní prohlídce jsou součástí programu pro zpracování výsledků a
aktuální seznam zdravotních prohlídek je k dispozici v kalendáři závodů jako součást
systému předregistrací. Osoba, která doprovází a zastupuje nezletilého závodníka, je
zodpovědná, že daný závodník je zdravotně způsobilý a na požádání je schopen toto
doložit.
Zdravotní prohlídka bude požadována i po zahraničních závodnících.
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.
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

