
Lezecký závod na obtížnost
CT cup - 1. kolo Brno Komec

( open závod 2. liga ČHS)

Termín konání: 5.6.2021

Místo konání: Brno, sportovní areál Komec

Organizátor: Český horolezecký svaz

Pořadatel: Lezčata z. s. 

Formát závodu: open 

Předregistrace: odkaz na webu ČHS v kalendáři závodů

- U8: https://forms.gle/gUn8azDJkZemxBya9

- U10: https://forms.gle/XQJx4vbfERxXiaKS9

- U12: https://forms.gle/n4iRjbgag7PDApYc9

- U14: https://forms.gle/woiHaE7fPpwCTrWV7

- B: https://forms.gle/vDLzvkMP8sCatDsv9

Sleva startovného do: 4.6.2021

Platba startovného: na místě při registraci

STARTOVNÉ:

Člen ČHS: 200 Kč při předregistraci, 300 Kč na místě. 

Nečlen ČHS: 300 Kč při předregistraci, 400 Kč na místě

Průběh závodu:

- při registraci každé kategorie je nutné podepsat čestné prohlášení o negativním 
výsledku testu (stačí antigenní), provedeném v posledních 72 hodinách

- registrace probíhá před startem každé kategorie zvlášť:

● U8 -  8:30
● U10 - 10:30
● U12 - 12:30
● U14 - 14:30
● B - 16:30

- každá kategorie závodí zvlášť, vždy dvě hodiny od registrace - maximálně 20 
závodníků v kategorii



- prosíme všechny aby přijeli až v čas svojí kategorie dle propozic. Pokud přijedete 
hromadně jako oddíl, je zde možnost zabavit se ve venkovní části areálu Komec - je zde
venkovní stěna, cyklostezka, skatepark, atd...

- pro start je nutná sportovní prohlídka a členství v ČHS. Pokud sportovní prohlídku 
nemáte a nestíháte si ji vyřídit, je možnost nahradit ji čestným prohlášením o 
zdravotní způsobilosti a zdravotní prohlídku doložit až při dalším kole závodu českého 
poháru.

- prosíme o výpomoc při jištění závodníků - hlaste se nám na registraci

- během závodu nebude nutné mít nasazený respirátor, mějte jej ale prosím všichni 
připraven po ruce.

S ohledem na aktuální situaci v souvislosti s šířením COVID-19 může dojít ke změnám

v organizaci akce, vzhledem k rozhodnutím vlády ČR. Prosíme závodníky i doprovod,

aby průběžně sledovali stránky www.ctcup.cz. 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu harmonogramu.  

Hlavní rozhodčí: Veronika Šteflová

Ředitel závodu: Miroslav Machala

Hlavní stavěč: Martin Chytil

Souhlas závodníků:  

 „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“.                

 Souhlas diváků: 

„Každá osoba vstupující do prostoru sportoviště a prostorů se sportovištěm souvisejících souhlasí s 
tím, aby ČHS popř. jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem či jinou probíhající akcí 
její fotografie, audio nebo video záznamy, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich 
rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“. 

Závod probíhá dle platných pravidel soutěžního lezení a prováděcích předpisů pro závody dospělých 
a mládeže.  

Čeští závodníci mládežnických kategorií a kategorií U14 musí být členy ČHS. Všichni závodníci musí 
mít platnou zdravotní prohlídku dle vyhlášky 391/2013 Sb. 

V souvislosti s nařízením vlády ČR ze dne 19. 5. 2021 je pořádání hromadných akcí omezeno s 
výjimkou sportovních akcí v rámci organizovaných soutěží. Na lezeckou stěnu budou mít přístup 
pouze trenéři a nezbytný doprovod závodníků. Všichni účastníci se v objektu budou pohybovat s 
řádně nasazenou rouškou, vyjma lezoucích sportovců. V objektu bude k dispozici dezinfekce, určená 
pro pravidelnou dezinfekci rukou návštěvníků a často užívaných povrchů. 

http://www.ctcup.cz/

