
CHYT

DÍRKA

LIŠTA
STISK

OBLINA

STUP

MADLO

RAJBAS
>90°

PŘEVIS
<90°

KOLMICE
90°

DALŠÍ POJMY

Lezečka = lezecká bota

Bouldermatka = matracové dopadiště

Magnésium / "mágo" / "maglajz" = prášek omezující pocení rukou (pohlcuje pot), podporuje silnější tření
mezi prsty a chyty.
Kartáč = kartáče různých velikostí se používají k čištění magnésiem zanesených pórů na chytech
TOP = konečný chyt boulderu, který musí závodník prokazatelně udržet oběma rukama, aby se počítal jako vylezený
Zóna = první záludné místo zhruba v polovině boulderu, za jehož dosažení získává závodník body



PROGRAM

SOBOTA 30. 4. 2022

9:00 Kvalifikace ženy

15:00 Kvalifikace muži

NEDĚLE 1. 5. 2022

8:30 - 11:00 Semifinále žen

11:15 - 12:15 Kvalifikace trickline

12:30 - 15:00 Semifinále mužů

15:30 - 16:30 Přednáška Marek Holeček

17:30 - 18:30 Finále žen

19:00 - 20:00 Finále trickline

20:30 - 21:30 Finále mužů

22:00 Slavnostní vyhlášení vítězů

*Může dojít k drobným časovým úpravám

TISKOVÁ ZPRÁVA EP AKREDITACE NA EP

EVROPSKÝ POHÁR V BOULDERU, PRAHA
30. 4. - 1. 5. 2022, Jungle Sport Park Letňany

Po pěti letech se do České republiky vrací mezinárodní závod IFSC ve
sportovním lezení, který pořádá Český horolezecký svaz. Přední evropští lezci
se sjedou do Prahy, aby porovnali své síly v rámci Evropského poháru v
boulderu. Před domácí publikum nastoupí nejen světová jednička Adam
Ondra, ale také dalších 15 českých reprezentantů v čele s Eliškou Adamovskou
a Martinem Stráníkem.

Evropský pohár v Praze se koná ve dvou závodních dnech, přičemž v sobotu
30. dubna budou probíhat kvalifikační kola a v neděli 1. května kola semifinálová
a finálová. Přihlášeno je více než 150 závodníků z 28 evropských států a pouze 20
nejlepších mužů a 20 nejlepších žen se probojuje do nedělního semifinále, 8 top
lezců následně do večerních finálových kol. Právě neděle tak bude dnem D nejen
pro závodníky, ale také fanoušky, jelikož pro semifinálová a finálová kola je
připravena venkovní závodní stage s rozlehlým prostorem pro diváky a bohatý
doprovodný program. Čeká nás tedy nejen napínavá podívaná, skvělé sportovní
výkony, ale především jedinečná atmosféra.

CO JE BOULDER?

JAK ZÁVOD PROBÍHÁ?

Boulder je jednou ze tří disciplín sportovního lezení, kdy se závodníci snaží vyřešit
lezecké "problémy" v krátkých, extrémně silově a technicky náročných cestách
(boulderech), které se přelézají bez jištění lanem nad speciálním matracovým
dopadištěm. Bouldery jsou vždy jiné, vymyšlené a postavené speciálně pro danný
závod. Cílem je dosažení konečného chytu, takzvaného TOPu, který musí závodník
prokazatelně udržet oběma rukama. Body se započítávají také za dosažení
takzvaných zón, která jsou obvykle prvním záludným místem zhruba v polovině
boulderu. Úhrnný počet bodů dosažených soutěžícím při lezení boulderů a počet
pokusů nutných k jejich získání určuje umístění soutěžícího.

Závodí dvě kategorie - muži a ženy, ve třech kolech - kvalifikace, semifinále (20

závodníků), finále (8 závodníků)

Leze se stylem On-sight, tedy bez možnosti předchozího seznámení se s jed-
notlivými bouldery, ty lezec poprvé vidí až v rámci časového intervalu, který má na
jejich přelezení. V některých případech může být vymyšlení správného přelezu,
takzvaného "programu" či "bety", náročnější než samotné provedení.

Ve všech kolech čekají závodníky 4 bouldery, na jejichž přelezení mají 4 minuty.
Závodníci přicházejí na řadu v takzvaném rotačním systému: 4 minuty lezu / 4 min
odpočívám.

Více informací naleznete na bouldercup.cz
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