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Bouldercup Labské pískovce Bad Schandau  
24. - 26. 06. 2011 

  
Závody:   Bouldercup Labské pískovce, závody pro veřejnost 
 
Termín:  24. 06. 2011 pátek   zahájení akce s Ines Papert 
   25. 06. 2011 sobota   závody jednotlivců 
   26. 06. 2001 neděle  závody týmů 
  
Místo:   Bad Schandau, Německo   

Venkovní areál lázní Toskana Therme (na břehu řeky Labe) 
 
Registrace:   sobota 25. 06. 2011 
(předbĕžný časový plán) 
   07:30 – 08:30  registrace mládež ch/d, ženy 
   09:00 – 11:00  kvalifikace mládež ch/d, ženy  
  
   10:00 – 11:00  registrace muži  
   11:30 – 13:30  kvalifikace muži 
   od 15:00  finále všech kategorií 
 

nedĕle  26. 06. 2011 
 

   08:00 – 09:00 registrace týmů 
   09:30   start týmů 
 
Pořadatel:   Bad Schandauer Kur- u. Tourismus GmbH 
 
Organizace:   Bad Schandauer Kur- u. Tourismus GmbH  

Horolezecká škola „Felsenfest“ 
 
   vedení závodů:   Anja Fröhlich 
   sportovní vedení:   Gunter Gäbel 
   výstavba boulder stĕny:  Gunter Gäbel, Stefan Henny 
   realizace lezeckých cest:  Ondra Beneš, (ČR), Dirk Uhlig (N) 
 
Kategorie:   dospělí (muži / ženy)    
   mládež (chlapci / dívky) ročník 1996 – 1998 
   týmy (tým = čtyři lezci z toho minimálnĕ 1 žena) 
 
 
Konec registrace: 24.06.2001 
 
Registrace:   www.elbsandsteincup.eu  

nebo na tel.:  0049 35022 /900 30 (formulář na vyžádání) 
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Startovné:   jednotlivci: 7,00 € / osoba 
   týmy:          16,00 € / tým 
 

(Platí se na místĕ, startovné zahrnuje závodní triko a stravu) 
 

pozdní registrace:  3,00 € příplatek 
 
 
 
Ceny:   1. - 3. místo: hodnotné ceny od sponzorů akce 
  
 
 
Pravidla:   Jednotlivci (sobota 25. 06. 2011) 
 

Kvalifikace: Leze se 5 až 8 cest (každý účastník může pozorovat 
ostatní). Hodnotí se počet dosažených vrcholů, pokusů o vrchol, počet 
dosažených zón a pokusů o zóny. 
 
Finále: Lezou se 3 až 4 cesty. První pokus „onsight“. Další jsou volné. 
Hodnotí se počet dosažených vrcholů, pokusů o vrchol, počet 
dosažených zón a pokusů o zóny. Finálové cesty nad venkovním 
bazénem. 

 
   Týmy (nedĕle 26. 06. 2011) 
 

Závody týmů jsou složeny ze třech disciplín (bouldrování, slackline a 
plážový volejbal). Konečným výsledkem je součet bodů všech disciplín. 
 
Bouldrování: leze se 6 až 10 cest (pozorování možné). 
Hodnotí se počet dosažených vrcholů, pokusů o vrchol, počet 
dosažených zón a pokusů o zóny (součet všech čtyř účastníků). 
Slackline: hodnotí se zdolaná cesta, otočka a případný “umělecký 
kousek” (součet všech čtyř účastníků). 
Plážový volejbal:  hodnotí se vítězné body jednotlivých týmů. 
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Program :  Pátek  24. 06. 2011 od 20:00 hod  
 

Profi horolezkyně Ines Papert, projekce z cyklu Bergsichten Spezial 
Vstupné pro účastníky závodů: 5,00 €/osoba 

 
Sobota 25. 06. 2011 od 09:00 hod 
 
Slackline, seminář a ukázky 
Boulder pyramida a pohybové hry pro chlapce a dívky 
Boulder kostka, horolezečtí a boulder výrobci – ukázky 
Hudba, komentované disciplíny 
 
Od 21:30 hod projekce filmů s horolezeckou tématikou 
Vstupné pro účastníky závodů: zdarma 

 
 

Nedĕle  26. 06. 2011 od 09:00 hod 
 
Slackline, seminář a ukázky 
Boulder pyramida a pohybové hry pro chlapce a dívky 
Boulder kostka, horolezečtí a boulder výrobci – ukázky 
Hudba, komentované disciplíny 
 

 
 
Příjezd:  auto: A) D8 / A17 smĕr Dresden > výjezd Pirna  
     dále B 172 smĕr Bad Schandau 
    B) I. 62 směr Hřensko dále B 172 Bad Schandau 
 
   vlak: železniční trať Praha – Děčín – Dresden, výstup  
    v Bad Schandau, přívozem do mĕsta, jízdní řády: www.idos.cz 
 
 
Ubytování:  A) ve vlastním stanu u areálu Toskana Therme v prostoru závodů 

B) Rezervace ubytování Bad Schandauer Kur- und Tourismus GmbH 
(tel. 0049 35022 90030 nebo www.bad-schandau.de) 

 
 
 
Další informace: www.elbsandsteincup.eu 
 
 


