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NOVOROČNÍ OPEN 2023 
 
Termín konání: 14. ledna 2023 
Místo konání: Tyršova 339, Police nad Metují 
Organizátor: Český horolezecký svaz 
Pořadatel: Horolezecký klub Ostaš 
Předregistrace: formulář na webu www.hkostas.cz/zavody/open/ 
 
STARTOVNÉ: 
Při předregistraci 150 Kč na místě v den závodu.  
Při registraci v den závodu 200 Kč na místě 
 
Průběh závodu: 
08:30 – 09:30  registrace 
10:00   start kvalifikace 
14:30   uzavření izolace ženy 
15:00   start finále ženy 
15:30   uzavření izolace muži 
16:00    start finále muži 
17:00   vyhlášení výsledků 
 
Hlavní rozhodčí: Mgr. Jiří Škop 
Ředitel závodu: Tomáš Hornych, +420737984119, tomhornych@gmail.com 
Hlavní stavěč: Jiří Koutský, Pavel Hrubý, Jan Lokvenc 
 
Závodníci, kteří jsou členy ČHS, musí mít u sebe při registraci platný průkaz 
ČHS s čitelným QR kódem. Při závodníkově prvním závodě v sezóně mu bude 
umožněn start i bez členství v ČHS. Závodníci v 3. lize nemusí mít platnou 
závodní registraci. 
Závod probíhá dle platných pravidel soutěžního lezení a prováděcích předpisů pro závody 
3.ligy s těmito výjimkami: 
 
Závod je vypsán pro závodníky narozené 2007 a starší. Mladší se mohou účastnit mimo 
závod. Kvalifikace proběhne na třech cestách stylem flash. Cesty jsou stejné pro muže i 
pro ženy. Pro kvalifikaci si každý závodník zajistí vlastního jističe. Může to být jiný 
závodník, nebo mu bude přidělen pořadatelem. Finále se poleze stylem onsight, na jedné 
cestě ženy, na jiné muži. Jističe dodá pořadatel. Vyhlášení výsledků proběhne po ukončení 
závodů. 
 
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 
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závodníka, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním 
nebo zveřejňováním. 
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