HUDY dětské závody 2021 "Olympijský formát"
Zveme vás na už čtvrtý ročník HUDY dětských závodů v "Olympijské kombinaci". Závod je součástí
série "Druhé ligy závodů ČHS". Propozice sice aktuálně tak trochu na poslední chvíli, ale pevně
věříme, že vás to od účasti neodradí.
V každé kategorii vyhlašujeme 5 nejlepších závodníků

Propozice HUDY dětské závody 2021 – HUDY stěna Brno

Termín:
sobota 2.10.2010

Místo závodů:
HUDY lezecká stěna Brno,
Vídeňská 99/270, Brno, 63900
www.hudysteny.cz/brno

Organizátor:
Český horolezecký svaz
Závod je součástí „Druhé ligy“ závodů ČHS pro rok 2021 - www.horosvaz.cz/zavody-cr/prehledzavodu-cr/kalendar-zavodu-cr-2021/

Pořadatelé:
Horolezecký oddíl Lokomotiva Brno a HUDY lezecká stěna Brno. Ředitelem závodu je Radek
Lienerth, hlavní rozhodčí Jiří Čermák, hlavní stavěč Silvie Rajfová (ještě bude potvrzeno), stavěči
David Kozel, Radovan Souček a Radek Lienerth

Generální partner závodu:
HUDY a.s.

Hlavní partneři závodu:
Brno, HUDY lezecká stěna Brno, ROCK EMPIRE, TENDON

Partneři závodu
DIRECTALPINE, LA SPORTIVA, MAMMUT, DEUTER

Základní informace
jedná se o závod v „olympijské kombinaci“ (formát závodu pro letní olympijské hry v Tokiu 2021) –
obtížnost, bouldering a rychlost
Závod je určen pro děti evidované Českým horolezeckým svazem nebo partnerskými organizacemi
UIAA
Jedná se o závod, kde si děti zalezou opravdu do sytosti
Obtížnost: každá kategorie 2 x cesta FLASH, U10 a U12 TR, U14 na prvním (cesty po barvách)

Boulder: 4 bouldry každá kategorie (bouldery po barvách)
Rychlost: upravená rychlostní normocesta U10 a U 12 (10 m), U14 (15 m), každý závodník 3 pokusy,
započítává se nejrychlejší čas

Předběžný časový harmonogram:
Prezentace: 8:00 - 9:30
Vlastní závod: 10:00 - 16:45
Vyhlášení výsledků: 17:15

Kategorie:
Závod je rozlišen na chlapce a dívky v kategoriích U10, U12 a U14 (ročníky podle ČHS pro rok 2021)
předpisy ČHS pro závody mládeže ve sportovním lezení pro rok 2020
U10 ročník 2012 a mladší (děti do 9 let včetně)
U12 ročníky 2011 - 2010 (10 - 11 let)
U14 ročníky 2009 - 2008 (12 - 13 let)
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:
formulář google:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQR86PEfTrO1_3oWRbJ_8hI0iCpBwmrTB1spFJSSpN1
3eYZQ/viewform
limit na jednu kategorii je 40 závodníků, maximální počet účastníků je z kapacitních důvodů 120
závodníků celkem, po naplnění této kapacity si pořadatelé vyhrazují uzavření další registrace
Startovné je 300,- Kč za závodníka, hradí se hotově při prezentaci.
Pro oddíly přihlašující více závodníků hromadně je možná po dohodě platba převodem na bankovní
účet oddílu HO Lokomotiva Brno.

