
Termín konání: 19. června 2021
Místo konání: Jungle Sport park, 
Veselská 699, 199 00 Praha 18
Organizátor: Český horolezecký svaz
Pořadatel: Jungle Sport park
Formát závodu: open
Předregistrace: odkaz na webu ČHS v kalendáři závodů
Sleva startovného do: 12. 6. 2021 
Platba startovného: na číslo účtu 1727209504/0600 

STARTOVNÉ kATegORie B:
Člen ČHS: 200 Kč při předregistraci včetně platby,
300 Kč na místě. 
Nečlen ČHS: 300 Kč při předregistraci včetně platby, 
400 Kč na místě

19. června 2021

1. kolo ČP v lezení na

obtížnost 

Sobota 19. června 2021

PRŮBĚH ZÁVODU

08:00 - 09:00
09:30
15:00

Registrace 
Zahájení a start závodu
Finále



S ohledem na aktuální situaci v souvislosti s šířením COVID-19 
může dojít ke změnám v organizaci akce, vzhledem k rozhod-
nutím vlády ČR. Prosíme závodníky i doprovod, aby průběžně 
sledovali stránky www.horosvaz.cz nebo FCB ČHS.  

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu harmonogramu.  
 

Hlavní rozhodčí: Růžičková Čechová Kateřina 775666710
Technický delegát: Štefan Reblán  
Ředitel závodu: Jiří Žák 602 255 638
Hlavní stavěč: Viktor Pařízek 
Stavěč: Vilda Chejn

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 musí být členy ČHS. 
Všichni závodníci musí mít platnou zdravotní prohlídku dle 
vyhlášky 391/2013 Sb. 

S účinností od 8. června 2021.
Konání sportovních akcí je POVOLENO za podmínek 
přítomnosti:
a) nejvýše 200 osob ve vnitřních sportovištích, s tím že 
všechny přítomné osoby splňují níže uvedená opatření,  
která je organizátor povinen kontrolovat.
Účastníci vyplní na místě čestné prohlášení, ve kterém 
potvrdíte, že splňujete jednu z těchto hlavních podmínek:

- negativními antigenními testy ne starší než 72 hodin
- nebo PCR testy ne starší než 72 hodin
- nebo potvrzení o prodělané nemoci Covid-19 ne starší 180 dní 
- nebo potvrzení o očkování proti nemoci Covid-19

Dále žádáme závodníky aby při závodě používali vlastní lana 
s minimální délkou 40 m. 


