
FAJTŮV KOPEC – VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Organizátor
Organizátorem AUTOCOLOR WATER 
BOULDER GAMES 2018 jsou Olin Kla-
pal, Milan Salaš a LEZU V MEZU z.s. 

Stěna, struktury, chyty 
a hlavní stavěč
Lezecká stěna je postavena nad vodní 
nádrží, rozměry jsou 8,75 x 8,75 metrů 
a nejvyšší místo je 9 metrů nad vodní 
hladinou. Chyty a struktury jsou od 
firmy AIX a hlavním stavěčem je Olin 
Klapal.

Termín závodu
Dospělí: Sobota 14. 07. 2018 v 10:00
Děti: Neděle 15. 7. 2018 v 10:00

Místo konání závodu
pod Fajtým kopcem, Velké Meziříčí

Kategorie muži  
a kategorie ženy
Nejprve polezou všichni závodníci na 
čas 2x 3 cesty a 32 nejlepších času 
postupuje do pavouka, u žen určíme 
počet postupujících podle počtu při-
hlášených až v den závodu. V pátek 
13.7. otevíráme kvalifikační závodní 
cestu ke zkoušení, což bude mož-
né i v sobotu až do 10:00, následně 
začne samotný závod. Registraci 

do závodu ukončíme v sobotu 14. 7. 
v 10:00 hod. Finále závodu odstar-
tujeme v 18:30 (tento čas se může 
změnit v závislosti na počtu soutěží-
cích a počasí).

Předběžný časový 
harmonogram závodu
8:00
zahájení prezentace
10:00–17:00 
kvalifikace, FLASH
18:30–20:00
finále muži i ženy, FLASH

Startovné:
Startovné je ve výši 350,- Kč (14 EUR). 
Startovné uhradí závodník hotově 
u prezentace závodníků v den závodu. 
V ceně startovného je závodní tílko, 
voda, občerstvení. Závodníci budou 
mít možnost koupit si cenově zvýhod-
něný lístek na nu-metalový festival 
Fajtfest, který probíha na kopci.

Kategorie dětí
4 kategorie podle věku: ročník 2009 
a mladší, ročníky 2007–2008, ročníky 
2005–2006 a ročníky 2003–2004.
Závodní systém se urči podle počtu 
přihlášených dětí v kategoriích v den 
závodu – buď vyřazovací pavouk nebo 

v skupinách každý s každým.
Registraci závodu ukončíme v neděli 
15. 7. v 10:00 hod. 

Předběžný časový  
harmonogram závodu
8:00 
zahájení prezentace
10:00–11:30 
kategorie ročník 2009 a mladší
12:00–13:30  
kategorie ročníky 2007–2008
14:00 – vyhlášení výsledků prvních 
dvou kategorií
14:30–16:30 
kategorie ročníky 2005–2006
17:00–19:00 
kategorie ročníky 2003–2004
19:30 
vyhlášení výsledků druhých  
dvou kategorií

Startovné
Startovné je ve výši 200,- Kč (8 EUR). 
Startovné uhradí závodník hotově u 
prezentace závodníků v den závodu. 
V ceně startovného je závodní tričko, 
voda, občerstvení.

Kontakt
Martina Kokindová Tel: 773 685 733
e-mail: lezuvmezu@gmail.com
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