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Petzl závod 2. ligy ČHS 
Berounské Vánoční Open 2022 

 
Termín konání: sobota 10.12.2022 
Místo konání: TJ Lokomotiva Beroun, Tyršova 85, Beroun 
Organizátor: Český horolezecký svaz 
Pořadatel: oddíl horolezectví TJ Lokomotiva Beroun 
Typ soutěže: Petzl závod 2. ligy ČHS v lezení na obtížnost 
Formát závodu: dvoukolový (kvalifikace s horním jištěním, finále U10 a U12 s horním jištěním, U14 
a U16 se spodním jištěním)  
Předregistrace: odkaz na webu ČHS v kalendáři závodů a www.hoberoun.cz 
 
Startovné: 
 
250 Kč pro předregistrované, 400 Kč na místě (v případě volné kapacity). Platba na místě v 
hotovosti 
 
Průběh závodu: 
 
prezence od 8:30 do 9:15  
start závodu 9:30 
vyhlášení výsledků mezi 15:00 a 17:00 (pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu) 
 
Hlavní rozhodčí: Katka Čechová 
Ředitel závodu: Míla Šramota, milanatek@seznam.cz, 724099616 
Hlavní stavěč: Petr Resch 
 
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 závodníci mladší 18 let v den závodu 
musí mít 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. 

Vzhledem ke kapacitě haly prosíme o omezení doprovodu (ideálně více závodníků s 
jedním rodičem nebo trenérem), děkujeme. 
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Doprava 
  

- stěna je cca. 10 minut od vlakového nádraží 

- parkování je možné v areálu (omezený počet míst) nebo na okolních parkovištích mimo 
modré zóny (tři parkoviště do vzdálenosti 400 m) - mapka s parkovacími možnostmi na 
www.hoberoun.cz  

- sebou si vezměte přezůvky, svačinu, pití, lezecké vybavení a zásobu techniky a síly :-) 
(nejbližší nákupní možnosti 0,5 – 2 km, v areálu jen trocha pití na recepci) 

mailto:info@horosvaz.cz

