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                                                                   HUDY cup Sněžník 
 

 
Termín akce: 18.9.2010 
Nenechte si ujít tuto jedinečnou událost. Již po třetí se bude 18.9.2010 konat závod Hudy cup 
na přírodních kamenech. Jedná se o jednodenní akci zakončenou již tradičně after party 
v kempu „Pod  Císařem“ v Ostrově u Tisé. K příležitosti závodu bude pro lezce připravena 
nová oblast s více jak 450 cestami od trojek do osmičkových prásků. Každý si zde najde to 
své. Nová oblast nabízí možnosti všech tipů  kamenů. Od klasických nízkých balvanů po 
bojácné high bally.  
 
 Více info : http://hudybouldercups.eu/sneznik/ 
 
 
Prezence 
 
Pokud se rozhodnete závodit v závodu je potřeba se zaregistrovat na adrese : 
http://hudybouldercups.eu/sneznik/index.php?option=com_comprofiler&task=registers&Itemi
d=8&lang=cs 
 
Tím, že se zaregistrujete a zaprezentujete před závodem získáváte automaticky závodní triko, 
svačinu, ubytování v kempu „Pod Císařem“, průvodce závodní oblasti, dopravu autobusy a 
vstup na after party v kempu „Pod Císařem“ v Ostrově. Prezence proběhne v pátek večer v 
kempu a v sobotu ráno od 8:00 do 9:00 u rozhledny na vrcholu Sněžníku. Pozor, pokud se 
nezaregistrujete do 8.9.2010 na www.hudybouldercups.eu , tak na Vás nemusí vyjít výše 
uvedené bonusy. 
 
 
Pravidla závodu: 
 
Závodníci budou moct startovat v kategorii Sběrač. Zde se hodnotí celkový počet vylezených 
cest (od stupně 5) v závodním čase. 
Hlavní kategorie TOP 8. Počítá se 8 nejtěžších vylezených cest. Osm nejlepších borců 
postupuje do finále. Ve finále muži polezou tři cesty stylem OS. Ženy mají závod bez finále. 
Do celkového pořadí se jim počítá osm nejtěžších vylezených cest. 
Poslední kategorií jsou děti. Děti závodí pouze jako sběrači. V lese bude také několik 
„Žolíkových“ cest, které budou finančně ohodnoceny. 
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Časový program 
 
Pátek 
 
20:00 – 22:00 Prezence závodníků v kempu Pod Císařem, ubytování v kempu.  
 
Sobota 
 
7:00 - 19:30 Autobusová doprava (zadarmo) - 2 autobusy směr rozhledna. Jeden z kempu Pod 
Císařem v Ostrově a druhý z hlavního parkoviště obci Sněžník. Jízdní řád uvedeme před 
závodem. 
8:00 - 9:00 Prezence závodníků u rozhledny Sněžník 
9:30 - 16:30 Závod – kvalifikace  
17:00-19:00 Finále  
20:30 Vyhlášení závodu  
19:30 - ? After party v kempu „Pod Císařem“ v Ostrově u Tisé 
 
 
Příjezd  
 
Z důvodu velmi brzkého termínu prezence doporučujeme přijet do kempu „Pod Císařem“ již 
v pátek. V sobotu zde nechat auto zaparkované a využít HUDY bus, který Vás zaveze na 
parkoviště pod Sněžníkem. HUDY bus se na trase kemp – parkoviště otočí 3x. Jeho provoz 
bude od 7:30 do 8:45.Autobus se po té přidá k druhému autobusu, který má trasu parkoviště-
rozhledna (místo prezence). Druhý autobus bude v provozu od 7:30 do 19:30. Po celou dobu 
dne bude autobus dle vytíženosti pendlovat na trase parkoviště – rozhledna a po 19 hod 
parkoviště-kemp. Pokud se rozhodnete jít nahoru pěšky počítejte s tím,že vám cesta 
z parkoviště k rozhledně zabere cca 40 min. 

Kemp „ Pod Císařem“ –  pro prezentované závodníky zdarma pro oba dny 

GPS souřadnice Loc: 50°48'8.85"N, 14°2'48.105"E 

Parkoviště v obci Sněžník – cena 30 ,- Kč/den,  
 
GPS souřadnice  Loc: 50°47'31.099"N, 14°5'13.512"E  
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Ubytování 
 
Řádně registrovaní (celá vyplněná registrace) mají nárok na ubytování v kempu „Pod 
Císařem“ od pátku do neděle zdarma. Spaní ve stanech, chatkách, pokojích. Pro pokoje a 
chatky doporučujeme rezervaci na mailu kempu: recepce@podcisarem.cz. 
 
After party 
 
Open air party začíná v 19:30 v kempu „Pod Císařem“. 
 
Stage 1 
19:30 Dukla Vozovna (http://bandzone.cz/duklavozovna) 
20:30 Vyhlášení výsledků 
21:00  Feher fekete kerek (http://bandzone.cz/feherfeketekerek) 
22:00 Definitivní ententík (http://bandzone.cz/definitivniententyk) 
23:00 Existence (http://bandzone.cz/existence 
Stage 2 
Sequoia Dj´s 
 
 
Více na: www.hudybouldercups.eu 


