
 

 

 

Tree Rescue Competition 2020 
Vážení příznivci stromolezení, rádi bychom Vás pozvali na první ročník stromolezeckých závodů zaměřených na záchranu zraněného z koruny 

stromu.  

Touto akcí bychom chtěli, kromě možnosti se s Vámi potkat, zacílit především na zdokonalování této, dle našeho názoru, nejdůležitější dovednosti 

každého stromolezce. Závody budou probíhat v novém modelu tří stanovišť různých modelových krizových situací při arboristické činnosti. Byli 

bychom potěšeni, pokud byste tuto akci pojali nejen jako možnost poměření sil zkušených závodníků, tak ale především jako šanci vyzkoušet si tuto 

dovednost v závodním "stresovém" režimu, velmi podobnému reálné situaci i pro ty, kteří z nějakého důvodu tuto možnost jinde nemají.  

Zároveň bychom touto formou rádi pozvali i zástupce jak laické, tak odborné veřejnosti. Přijďte podpořit závodníky, užít si den v krásném 

prostředí mezi stromy a snad si i rozšířit povědomí o našem oboru. Po celý víkend bude v místě závodů zajištěno skromné občerstvení. 

Startovné pro závodníky bylo stanoveno na přátelských 1000,- (obsahuje start v závodě, oběd a večeři v závodní den a vstup na nedělní 

vzdělávací blok) a symbolických 500,- na nedělní vzdělávací blok pro, kteří se závodů účastnit nebudou. Vstup pro diváky v sobotu je 

pochopitelně zdarma. Akce bude probíhat v termínu od 25. do 27.9 v Arboretu v Kostelci nad Černými lesy. Pro aktuální informace nás sledujte 

na našich facebookových stránkách https://www.facebook.com/TreeRescueCompetition/ nebo nás neváhejte kontaktovat na email 

treerescuecompetition@gmail.com případně tel. 720 442 422, 606 136 892 

Program: 

pátek 25. září 2020 

16:00 až 20:00 

Prezence závodníků a dobrovolníků 

 

sobota 26. září 2020 

8:00 až 8:30 

Prohlídka disciplín 

9:30 až 17:00 

Závodní program 

18:00 až 19:00 

Vyhlášení výsledků 

19:00 až ??? 

Volná zábava  

 

neděle 27. září 2020 

9:00 až ??? 

Vzdělávací blok (prozatím jsou v jednání workshopy na téma ,,První pomoc ve stromolezení´´ a jeden se zaměřením na některé z oborových 

arboristických témat.) 

 

 

 

Těšíme se na viděnou, za organizační tým Ondřej Záhora a Martin Kott. 

https://www.facebook.com/TreeRescueCompetition/
mailto:treerescuecompetition@gmail.com

