
 
Český horolezecký svaz 

 

Propozice HUDY dětské závody 2022 „Olympijský formát Tokio 2021“ 
– HUDY stěna Brno 
 

Termín:  
sobota 12.11.2022 

Místo závodů: 
HUDY lezecká stěna Brno,  

Vídeňská 99/270, Brno, 63900 

www.hudysteny.cz/brno 

 

Organizátor:  
Český horolezecký svaz 

Závod je součástí „3. ligy“ závodů ČHS pro rok 2022, jedná se v roce 2022 o jediný závod v plné 
kombinaci (Obtížnost, Rychlost a Boulder) 

Organizační ředitel závodu:Radek Lienerth 

Hlavní rozhodčí: Jiří Čermák 

Hlavní stavěč: Radek Lienerth 

Stavěči: Radovan Souček, David Kozel, Marek Stehlík 

Pořadatelé: 
Horolezecký oddíl Lokomotiva Brno a HUDY lezecká stěna Brno 

 

Generální partner závodu: 

HUDY a.s. 

Partneři závodu: 
Brno, HUDY lezecká stěna Brno, ROCK EMPIRE, ROCK EMPIRE, DIRECT ALPINE 

 

Závod se koná za finanční podpory města Brna 

 



Základní informace 
Jedná se o závod v „olympijské kombinaci“ (formát závodu lezený na letních olympijských hrách 
v Tokiu 2021) – obtížnost, bouldering a rychlost 

Závod je určen pro děti evidované Českým horolezeckým svazem nebo partnerskými organizacemi 
UIAA. Závod je součástí 3.ligy závodů ČHS – prováděcí předpis. https://www.horosvaz.cz/pravidla-
sportovniho-lezeni/provadeci_predpisy_mladez_3_liga.html 

Jelikož se jedná o jediný závod v plné kombinaci realizovaný v roce 2022 mohou závodit všichni 
závodníci bez omezení vyplývajících z jejich umístění v závodech MČR, 1. liga  nebo 2.liga. 

Jedná se o závod, kde si děti zalezou opravdu do sytosti  

 

Kategorie: 
Závod je rozlišen na chlapce a dívky v kategoriích U8/U10, U12 a U14/B (ročníky podle ČHS pro rok 
2020), kategorie U8 a U10, U14 a B polezou spolu, ale budou mít samostatné vyhlášení. V případě 
účasti závodníků partnerských organizací JAMES, PZA, apod. nerozhoduje v pořadí na pódiu 
národnost dětí, rozhoduje pořadí v závodě. 

 
kat. B 2007/2008 

kat. U14 2009/2010 

kat. U12 2011/2012 

kat. U10 2013/2014 

kat U8 2015/2016 

 
Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození závodníka. 

Věkové kategorie pro závod jsou dané. Závodník může závodit pouze ve své věkové kategorii dané 
ročníkem narození. 

Přihlašování: 
limit na jednu kategorii v závodě je 50 závodníků, maximální počet účastníků je z kapacitních důvodů 
150 závodníků celkem, po naplnění této kapacity si pořadatelé vyhrazují uzavření další registrace. Po 
uzavření registrace z kapacitních důvodů je možná po telefonické konzultaci po 8.11.2022 registrace 
na místě s úhradou startovného na místě pokud dojde k uvolnění kapacity (odhlášení, neuhrazení 
startovného, atp.) 

ročník narození 2013 a mladší 

U8/U10 On-Line Přihlašovací formulář: https://forms.gle/xJgCWUBM6KmKdUnJ6 

ročník narození 2011/2012 

U12 On Line přihlašovací formulář: https://forms.gle/oMZZ6mvg9WztbZMR9 

ročník narození 2010/2009/2008/2007 

U14/B On Line přihlašovací formulář: https://forms.gle/kv5cVZJdFKi7eiKJA 



Startovné je 350,- Kč za závodníka (člen ČHS) / 450,- Kč za závodníka (nečlen ČHS), hradí se 
převodem na účet HO Lokomotiva Brno. Startovné prosíme uhradit do 8.11.2022, v případě že 
nebude uhrazeno, vyhrazujeme si právo závodníka vyřadit ze závodu a poskytnout místo 
náhradníkovi. 

číslo účtu: 2801236055/2010 

variabilní symbol: RRMMDD (datum narozeni, např. 080914) 

specifický symbol: 600 

do zprávy pro příjemce Jméno a příjmení závodníka 

Pro oddíly přihlašující více závodníků hromadně je možná po dohodě platba převodem na bankovní 
účet oddílu HO Lokomotiva Brno hromadně oproti zaslané faktuře. 

 
Předběžný program a časový harmonogram závodu: 
Obtížnost – 2 cesty FLASH, kategorie U8/10 a U12 Top Rope, U 14/Blead (leze se po barvě, v profilu je 
více cest, cesty předlezeny – závodníci vidí vzájemně své pokusy), v případě shody v počtu Topu 
rozhoduje čas v Topu 

Boulder – 5bouldrů FLASH (leze se po barvě, v profilech je více bouldrů, bouldrypředlezeny – 
závodníci vidí vzájemně své pokusy). Rozhoduje počet TOP, počet ZÓN, počet pokusů TOP, počet 
pokusů ZÓNA 

Rychlost – nestandartní cesta na rychlost, jedna cesta v profilu, dva pokusy – počítá se rychlejší čas (v 
případě menšího počtu závodníků bude navýšen počet pokusů). 

8:00 – 9:00 – prezentace 

9:00 – 12:00 BLOK 1  

12:00 – 15:00 BLOK 2 

15:00 – 18:00 BLOK 3  

18:15 vyhlášení výsledkůa předání cen 

Pořadatelé si vyhrazují právo finalizovat rozpis disciplín a kategorií do jednotlivých bloků podle počtu 
startujících tak aby byla plynulost závodu co nejvhodnější, stejně tak aktualizovat délku jednotlivých 
bloků dle průběhu závodu (odstranění zbytečně dlouhých prostojů) 

 

Pravidla: 
Závod probíhá dle pravidel U8 až B ČHS pro rok 2022: pravidla soutěžního lezení podle ČHS  

Vyhodnocení: 
Vyhodnocují se vždy tři nejlepší závodníci kategorie U8, U10, U12, U14 a Bv kombinaci všech tří 
disciplín (chlapci a dívky samostatně) 

Kontakt: 
HUDY lezecká stěna Brno, zoban(at)seznam.cz, 603810600 


