
   

 

Propozice 

AKADEMICKÉHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2021 

ve sportovním lezení – bouldering 
 

 

Závod vypisuje: Česká asociace univerzitního sportu 

Pořadatel: Centrum sportovních aktivit VUT v Brně 

Datum: 10.9.2021 

Místo: Boulder centrum VUT, Kolejní 2, 612 00 Brno 

 

Facebooková událost: https://www.facebook.com/events/255461026354498  

Webové stránky: www.cesa.vutbr.cz 

 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: 

Přihlášky: elektronicky na webu CESA (link bude uveden ve FB události) , případně na 

místě 

Startovné: Na AM ČR studenti startovné neplatí. Hradí ČAUS. 

Startují: Studenti českých VŠ a VOŠ, kteří se prokážou platným dokladem o studiu. 

Ubytování: Den před soutěží hradí pořadatel (nutno doložit dokladem o zaplacení) 

Stravování: Občerstvení na místě, možnost využití stravovacích zařízení VUT (menza, 

obchod) 

Doprava: Hradí pořadatel   

Závodní kancelář: Fit centrum Machina (50m od lezecké stěny) 

Prezence závodníků: V závodní kanceláři dle harmonogramu. 

Titul: Vítěz získá titul „Akademický mistr ČR v boulderingu pro rok 2021.“ 

 
TECHNICKÁ USTANOVENÍ: 

Harmonogram akce:  

8:30 – 9:15  Prezence ženy  

8:30 – 11:30/12:30 Prezence muži  

https://www.facebook.com/events/255461026354498
http://www.cesa.vutbr.cz/


9:30 – 11:00  Kvalifikace ženy  

12:00 – 13:30   Kvalifikace muži (1. Skupina) 

13:40 – 15:10  Kvalifikace muži (2. Skupina) – bude rozhodnuto na místě podle počtu 

závodníků 

16:15    Start finále ženy (uzavření izolace 15:30) 

18:00   Start finále muži (uzavření izolace 17:15) 

 

Pravidla: Soutěží se dle pravidel Českého poháru lezení v boulderingu, které budou doplněny 

prováděcími pravidly pro Akademické mistrovství ČR. 

Systém soutěže: Kategorie MUŽI a ŽENY. Soutěž probíhá dvoukolově – kvalifikace, finále. 

Kvalifikace se leze Flash (8 bouldrů), finále systémem On Sight (4 bouldry). Do finále postoupí 8 žen 

a 8 mužů podle výsledků kvalifikace (počet topů/ počet zón/ pokusů na topy/pokusů na zóny).  

 

Hlavní činovníci závodu:  

Ředitel soutěže: Mgr. Tereza Kozlová, e-mail: kozlova@cesa.vutbr.cz , tel: 737435731 

Stavěči: David Kozel, Radovan Souček 

Hlavní rozhodčí: Jiří Čermák  

 

Různé:  

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu termínu, úpravu propozic nebo zrušení turnaje v návaznosti na 

změnu protiepiedmilogických opatření vydaných vládou ČR, resp. řídícími orgány jako např. hygiena, 

sportovní svaz apod. 

 

 

Datum: 18.6.2021 

 

Mgr. Tereza Kozlová        Dita Fajbišová 

ředitel závodu      předseda sport. komise ČAUS 

mailto:kozlova@cesa.vutbr.cz

