
H. O. K. N. Plzeň 

 

 

  

KOZELKOVSKÁ DVANÁCTKA  
 

Propozice k 8. ročníku lezecké 12-ti hodinovky na Kozelce  
 

 
Místo konání: Kozelka 
 
Datum:  15. 5. 2010  
 
Start:   700 hod. na tábořišti na Kozelce 
 
Cíl:   1900  hod. na tábořišti na Kozelce  
 
Vyhlášení výsledků: ~2000 hod. na terase Ranče v Nové Doubravici 
 
Pravidla:   a) Soutěží se ve dvojicích ve 3 kategoriích (muž-muž, žena-žena, žena-muž).  

b) Každý výstup je bodově ohodnocen (viz. příloha) a kdo získá nejvíc bodů, vyhrává :-o. 
c) Při přelezení cesty stylem RP (popř. OS), získává dvojice 1 bod navíc k bodovému 

ohodnocení cesty, přičemž zároveň druholezec nesmí ani jednou „odsednout“ - platí 
pouze pro cesty klasifikace III a více. 

d) Pokud druholezec v cestě 3 krát a víckrát odsedne, odečítá se dvojici od bodového 
ohodnocení cesty 1 bod.  

e) Soutěžící jsou povinni se řídit pravidly lezení na Kozelce (takže nechte doma všechny 
friendy, vklíněnce a jiná kovová „udělátka“).  

f) Každý ze soutěžní dvojice musí „vyvést, vytáhnout“ minimálně 3 cesty.  
g) Všechny cesty musí vylézt oba z dvojice soutěžících.  
h) Nesmí se lézt sólo. V průběhu každé cesty musí prvolezec zřídit (použít) min. jedno 

funkční postupové jištění (kruh, smyčka,..) – neplatí pro přeskok. 
i) Během soutěže musí všichni soutěžící vylézt 3 povinné cesty (alespoň jednu v každé 

„podoblasti“), a to: 
1.  Normální – Kukačka, nebo Veselá – Kobyla, nebo Skalácká – Stěny 
2.  Sousedská – Doubravická stěna, nebo Cesta tří přátel – Doubravická stěna      
3.  Šípková – Májová, nebo Danina - Zámek 

j) Všechny vylezené cesty musí dvojice doplnit do příslušného přehledu, který kompletně 
vyplněný (tj. vč. obtížností a bodování) odevzdá v 1900 hod. v cíli. 

k) Za každou započatou minutu zpoždění v cíli (odevzdání přehledu) se odečítá 1 bod. 
l) Za nevylezení povinné cesty se odečítá 15 bodů. 
m) Každá cesta se počítá do celkového bodového ohodnocení pouze jednou. 
n) Každou vylezenou cestu musí alespoň jeden z dvojice vyvést (nelze hodit lano shora). 
o) Každá dvojice bude používat pouze svůj materiál a bude dodržovat zásady bezpečnosti. 
p) Za nesportovní chování lze odečíst body nebo i lezce ze soutěže vyloučit. 

 
Bezpečnost: Každý za sebe a své úrazy odpovídá sám. Všichni jsou povinni dodržovat zásady 

bezpečnosti při skalním lezení. Akce je určena pouze pro zkušené horolezce. (Pořadatelé 
doporučují používat blembák a kombinovaný úvaz.) 

 
Přihlášky: na novak@sedyc.cz popř. na tel.: 608350012, uzávěrka přihlášek 15 min. před startem 
 (na tábořišti na Kozelce budeme už od pátku 14.5.2010), dejte však pokud možno vědět  dříve  
 
Startovné: 150,- Kč za dvojici 
 
Ceny:  hodnotné - ostatně jako vždy ;-) - věnovali sponzoři Hannah, Rock Empire, Saltic 
 (zvláštní cenu - mimo kategorie - obdrží ten, kdo během závodů přeleze nejtěžší cestu RP/PP)    


