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Pravidla závod  v drytoolingu

1. Povinnosti závodník  v i organizátor m

 Respektuj asový plán a bu  p ipraven v as.
 Zú astni se zahajovacího a záv re ného ceremoniálu.
 B hem závod  se chovej v duchu Fair Play a respektuj antidopingová pravidla.

2. Závody – prohlídka cest, izolace

 Prohlídka cest:
• Helma je povinná.
• Zákaz lezení b hem prohlídky cest.
• Dotýkání se chyt  nebo zkoušení lezení bez opušt ní zem  je b hem prohlídky povoleno.
• Používání dalekohledu a kreslení ná rt  je povoleno.

 Zákaz používání mobilních telefon  a kamer v izolaci.
 Cepíny musí odpovídat požadavk m normy UIAA a nesmí p esahovat povolené rozm ry

pro závody UIAA IWC.
 Ma ky musí odpovídat pravidl m pro IWC.
 Patní hroty nejsou povoleny.
 Závodník musí být vybaven helmou.
 Lezecké vybavení musí spl ovat bezpe nostní normy (helma a sedák musí spl ovat

normu UIAA). Pokud si n ím nejsi jist, zeptej se p ed závodem.
 Ztráta ásti vybavení (helma, ma ky nebo cepín) b hem lezení znamená ukon ení

pokusu.
 Závodník na sob  musí nést v pr hu závodu startovní íslo.

3. Závody – lezení

 Startovní a cílový chyt je ozna en.
 Za za átek lezení je považován okamžik, kdy jeden cepín opustí startovní bod, nebo

znamení asomíry.
 Na vylezení cesty je ur en asový limit, po jehož uplynutí bude pokus ukon en a bude

zaznamenána výška, kterou závodník dosáhl v okamžiku vypršení limitu.
 Lezecký pokus je ukon en pokud jsou procvaknuté všechny expresky (v etn  poslední) a

oba cepíny jsou v cílovém chytu.
 Expresky procvakávej postupn ! Expresku m žeš cvaknout pouze tehdy, pokud se k ní

nemusíš vracet zp t.
 Respektuj ervené áry a hranice st ny. P ešlap mimo zónu vyhrazenou k lezení, který

znamená usnadn ní dalšího postupu, znamená ukon ení závodního pokusu.
 Nepoužívej hrany st ny, spáry mezi deskami nebo díry pro šrouby.
 Cepíny lze používat pouze pažemi.
 Nesekej cepínem do st ny, používej pouze chyty nebo místa ur ená pro zaseknutí.

Chytání struktur a chyt  rukama je povoleno (krom  hran st ny) pouze u vyzna ených chyt .
 Dotyk mimo zónu vyzna enou ervenou árou nebo na ervenou áru:

• Dotyk cepíny mimo nebo na ervenou áru znamená konec pokusu.
• Šlápnutí mimo nebo na ervenou áru znamená konec pokusu.
• Dotyk jakoukoli ástí t la mimo nebo na ervenu áru, pokud je použit k postupu, znamená
konec pokusu.
• Dotyk t lem mimo nebo na ervenu áru, pokud není použit k výstupu : OK.

 Ulomený chyt je technická nehoda, závodník to musí nahlásit okamžit , ne až po dolezení
cesty.

 Zóna je platná, jestliže jsou oba cepíny v zón  nebo je jeden v zón  a druhý ve vzduchu.
Dotyk dalšího chytu znamená +, podržení chytu znamená ++ . To znamená, že závodník
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že vyndat spodní cepín, jestliže je v nižší zón  nebo chytu, a tím si zlepšit pozici.
 Kvalifikace se leze stylem FLASH, muži p t cest, ženy t i cesty. Do finále postupuje 8

muž  a 5 žen.
 Závody na rychlost: pád b hem výstupu v kvalifikaci znamená diskvalifikaci. Závodník

neobsadí žádné místo a nedostane ani body do celkového hodnocení.

4. Výsledky

 Jestliže ve finále dolezou dva závodníci do Topu – rozhoduje as v Topu. Pokud ve finále
dolezou do stejného místa, rozhoduje o celkové pozici výsledek z p edchozího kola
(kvalifikace), v p ípad  bodové shody rozhoduje o kone ném po adí as topovaných cest v
kvalifikaci.

 Jestliže si rozhod í není jist, zda závodník ud lal chybu, m že rozhod í povolit lezci
pokra ovat v lezení. Po shlédnutí videozáznamu bude závodníkovi zaznamenána výška,
kterou závodník dosáhl v okamžiku, kdy ud lal chybu.

5. Protesty

 Všechny oficiální protesty musí být odevzdány do 30 min. od zve ejn ní oficiálních
výsledk  hlavnímu rozhod ímu nebo editeli závodu. Protest m že podat vedoucí výpravy
nebo závodník, pokud výprava nemá vedoucího.

 Protestní poplatek 250 K , resp. 10 EUR musí být zaplacen v okamžiku podání protestu.
Je-li protest oprávn ný, bude poplatek vrácen.

 Oficiální protesty posuzují editel závodu nebo hlavní rozhod í.


