
        

 

Propozície 

 

Slovenský pohár dospelých a mládeže, detí, bouldering, A kategória 

Rock Point ČP a ČP mládeže, nominační závod v boulderingu, ČP do 14 rokov v boulderingu 

 

Termín konania:  16.-17.3.2019 

Miesto konania:  LA SKALA lezecké centrum, Centrálna 8919/2, 010 07  Žilina 

Riaditeľ pretekov:   Romana Šlosárová, t.č. : +421 907 709 007, mail: info@laskala.sk  

Hlavný staviteľ ciest:  Dávid Závacký (SK) 

Hlavný rozhodca 16.3.2019: Peter Kuric st. (SK) 

Hlavný rozhodca 17.3.2019: Eva Schöneckerová (SK) 

Technický delegát 16.3.2019: Igor Kollár (SK), Hanka Kroupová (CZ) 

Technický delegát 17.3.2019: Andrej Sýkora (SK), Hanka Kroupová (CZ) 

Organizátor:   Slovenský horolezecký spolok JAMES 

Usporiadateľ:   LA SKALA lezecké centrum, s. r. o. 

Preteky prebiehajú podľa platných Pravidiel súťažného lezenia a Vykonávacích predpisov pre preteky dospelých a mládeže (SHS 
JAMES a ČHS). 

Českí pretekári mládežníckých kategórii musia byť členmi ČHS. Všetci pretekári musia mať platnú lekársku prehliadku podľa 
vyhlášky 391/2013 Sb. (CZ) 

Na závode budú zhotovované fotografie a videá za účelom informovania o pretekoch a budú publikované na webových a v 
tlačených médiách. 

Ubytovanie: 

Miesto:  Telocvičňa, Súkromná škola, Oravská 11, 010 01 Žilina - cena  5,- Eur/osobu/noc (v tesnom susedstve lezeckej 
haly LA SKALA)  - nutné karimatky a spacáky 

Otvorené: 15.3.2019 (piatok)  od 19:00 - 16.3.2019 (sobota) do 10:00 
  16.3.2019 (sobota) od 19:00 - 17.3.2019 (nedeľa) do 10:00 
Mimo tieto hodiny, bude areál školy uzavretý. V prípade záujmu o ubytovanie, je nutné uviesť pri registrácii a aj zaplatiť spolu s 
registračným poplatkom na mieste preteku. Zoznam ubytovaných bude kontrolovaný pri vstupe do areálu školy a 
nezaregistrovaným nebude umožnený vstup. 
 
Usporiadateľ    Generálny sponzor Českého pohára Partneri 

                                 



                   

Štartovné:    

Sobota  

  SK a iní  20 eur – predregistrovaní členovia SHS JAMES a iných zahraničných spolkov (okrem členov ČHS) 

    30 eur – ostatní účastníci (okrem členov ČHS) 

  CZ (platí len pre členov ČHS)  6 eur (150 Kč) – predregistrovaný člen ČHS 

        8 eur (200 Kč) – člen ČHS bez predregistrácie 

 Nedeľa 

  SK a iní  15 eur – predregistrovaní členovia SHS JAMES a iných zahraničných spolkov (okrem členov ČHS) 

    25 eur – ostatní účastníci (okrem členov ČHS) 

  CZ (platí len pre členov ČHS)  4 eur (100 Kč) – predregistrovaný člen ČHS 

         6 eur (150 Kč) – člen ČHS bez predregistrácie 

 Rozdiel v štartovnom medzi slovenskými a českými účastníkmi (len členmi ČHS) uhradí ČHS na základe fakturácie zo 
strany SHS JAMES. 

Poznámka: štartovné je možné zaplatiť len v eur, priamo na mieste pretekov. 

Program: 
 
Sobota 16.3.2019 
 
Muži, chlapci kategórií  J (U20), A (U18), B (U16 – okrem CZ)  

1. kvalifikačná skupina  registrácia  07:00 – 07:30 
čas pretekov  08:00 – 09:30 

2. kvalifikačná skupina  registrácia  08:45 – 09:15 
čas pretekov  09:45 – 11:15 

3. kvalifikačná skupina  registrácia  10:30 – 11:00 
čas pretekov  11:30 – 13:00 

4. kvalifikačná skupina  registrácia  12:15 – 12:45 
čas pretekov  13:15 – 14:45 

 
Ženy, dievčatá kategórií  J (U20), A (U18), B (U16 – okrem CZ)  

1. kvalifikačná skupina  registrácia  08:45 – 09:15 
čas pretekov  09:45 – 11:15 

2. kvalifikačná skupina  registrácia  10:30 – 11:00 
čas pretekov  11:30 – 13:00 

 
16:00  uzatvorenie izolácie pre finále žien 
16:30  Finále ženy 
 
18:00  uzatvorenie izolácie pre finále mužov 
18:30  Finále muži 
 
20:00  Vyhlásenie výsledkov ženy, muži 
 
 
 
 
Usporiadateľ    Generálny sponzor Českého pohára Partneri 

                                 



 
 
 
Nedeľa 17.3.2019 
 
Kategória  U10  

registrácia  08:00 – 08:30 
čas pretekov  09:00 – 11:00 
 

Kategória  U12 
registrácia  11:00 – 11:30 
čas pretekov  12:00 – 14:00 

 
Kategória  U14 

registrácia  08:00 – 08:30 
čas pretekov  09:00 – 11:00 
 

Kategória  B (U16) – len CZ 
registrácia  11:00 – 11:30 
čas pretekov  12:00 – 14:00 

 

Vyhlásenie výsledkov jednotlivých kategórií v sobotu i v nedeľu (ktoré sa vyhlásiť môžu) bude ihneď po spracovaní výsledkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propozície pripravili: Igor Kollár -  reprezentačný tréner SHS JAMES 

   Anton Pacek – sekretár SHS JAMES a predseda Komisie športového lezenia SHS JAMES  

 

  

Usporiadateľ    Generálny sponzor Českého pohára Partneri 

                                 


