
1. Po adatel

1.1. Každý oddíl registrovaný v eském horolezeckém svazu, o.s. (dále jen " HS"), nebo právnická i
fyzická osoba s p íslušným oprávn ním, má právo požádat HS o po adatelství závod : Mistrovství

eské republiky, závod eského poháru, rankingových závod  a závod  oblastních, v lezení na
obtížnost a v lezení na rychlost (disciplíny).
1.2. S každým po adatelem uzav e HS prost ednictvím Komise sout žního lezení (dále jen komise)
Smlouvu o dílo.

1.3. Každý po adatel obdrží „dotaci“ p ípadn  jinou pomoc HS  na uspo ádání závod  dle pravidel
stanovených komisí. Tato dotace musí být použita na uspo ádání závod  (pronájmy, materiáln
technické zabezpe ení, odm ny stav m, ob erstvení pro závodníky atd.). Pravidla získávání dotace a
její výše bude vždy ur ena do konce února daného roku a zve ejn na v „informacích pro po adatele“ na
webových stránkách HS.

1.4. HS si vyhrazuje právo na umíst ní log svazu pop . partner  svazu. Velikost plochy bude
specifikována dle Smlouvy o dílo. Koordinaci umíst ní log svazu koordinuje Technický delegát (TD).

1.6. Vyhlášení výsledk  musí být provedeno d stojným zp sobem.

1.7. Po adatel má právo vybírat startovné od všech závodník  v max. výši 100,-K  pro leny HS a
200,- K  pro ne leny HS, pokud se p ihlásí do 10 dn  p ed závodem. Na míst , nebo b hem 10 dn

ed závodem je startovné 150 K  pro leny HS a 250 pro ne leny HS. Vstupné pro diváky ur uje
po adatel.

1.8. Každý po adatel musí zabezpe it pro závodníky a rozhod í základní ob erstvení (nap . minerální
voda, banán, tatranka, jablko apod.)

1.8.1. V izolované zón  musí být k dispozici další minerální voda.

1.8.2. V izolované zón  musí být možnost rozcvi ení a rozlezení.

2. Závodníci

 2.1. Závodníci jsou povinni lézt v dresu (triko) dodaném po adatelem.

2.2. Závod  dosp lých se mohou zú astnit pouze závodníci, kte í v daném kalendá ním roce dosáhnou
ku 16 let.

3. Rozhod í a stav  cest

3.1. Komise deleguje technického delegáta a hlavního rozhod ího sout že. Po adatel ur í rozhod ího
kategorie.
3.2. Komise doporu í hlavního stav e závodu.

4. Kategorie závod

 Kategorie I. = Mistrovství eské republiky

Kategorie II. = Závody eského poháru

Kategorie III. = oblastní  závody



5. Propagace

5.1. Každý po adatel je povinen nejmén  20 dní p ed závody vydat a rozeslat propozice závodu.
Informovat lezeckou ve ejnost a komisi o asovém programu závodu, tak aby lenové komise m li
dostate ný prostor poskytnout informace o závodech dalším médiím. Je žádoucí využít k propagaci i
místní tisk. Úrove  propagace bude mít vliv na výši druhé ásti dotace.
5.2. Zaslání výsledk  e-mailem do 24 hodin po skon ení závodu správci rankingu a zástupci HS.

6. Doba trvání závod

6.1. Závody kategorie I. se uskute ní ve dvou dnech: 1. den muži kvalifikace + ženy kvalifikace, 2. den
muži semifinále + finále, ženy finále.
Boulderingové závody v jednom dni. Všechna kola závod  se lezou stylem OS. Po adatel si m že sám
zvolit formát finále – tj. bu  závodníci lezou zárove  na všech bouldrech nebo všichni lezou postupn
stejný boulder – stejný systém jako na SP (mohou lézt ženy i muži zárove ).

6.2. Závody ll. kategorie se uskute ní na dvou cestách stylem flash  (posunuté po adí z 1/2) a finále OS
v jednom dni. Bouldery vše OS, p emž ve finále platí stejné možnosti jako u závod  I. kategorie.
6.3. Pro výpo et po adí závod   2. kategorie se v kvalifikaci použije vzorec: druhá odmocnina sou inu
po adí v obou kvalifikacích. Lépe bude umíst n závodník s nižší výslednou odmocninou. Pokud se více
závodníku umístí na stejném míst  v dané kvalifikaci, vypo ítá se jejich pr rné po adí nap . na 4. - 7.
míst :  (4+5+6+7) : 4 = 5,5.

7. Postupový klí

7.1. P i závodech kategorie I. postupuje z kvalifika ního kola do semifinále 26 závodník  dle pravidla
plovoucí kvóty. Do finále postupuje 8 závodník . Ženy sout ží dvoukolov  a do finále jich postupuje 8.
U boulder   12 muž ,  8 žen.

7.2. P i závodech kategorie II. postupuje do finále 12 muž  a 8 žen.

8. Hodnocení závod

 8.1. Z každého závodu získává ú astník body do pr žného rankingu ve sportovním lezení na
obtížnost, rychlolezení a v boulder .Bodová hodnota viz. 8.2.1. Do pr žného rankingu se zapo ítávají
všechny závody kalendá ního roku v dané sout žní disciplín .

8.1.2. eský pohár v lezení na obtížnost se skládá minimáln  ze dvou závod  a Mezinárodního
mistrovství R (MM R). Do po adí se zapo ítávají všechny pohárové závody a MM R. Po adí se
hodnotí stejným bodovým systémem. Kone né po adí se po ítá ze dvou nejúsp šn jších závod P
a MM R. V p ípad  shody rozhoduje MM R. V boulderu se zapo ítávají  minimáln  2 závody P a
MM R.

9. Lezecká st na a izolace

9.1. Pro závody P jsou parametry st ny tyto: Min. výška 9 m a možnost stavby lezecké cesty o délce
min. 12 m.  Pro Boulder 4 m výška a možnost stavby min. ty  boulder  o minimálním po tu 6 krok , tak
aby si závodníci nep ekáželi.

9.2. V p ípad , že st na nespl uje výškové požadavky, požádá po adatel komisi o posouzení st ny.
9.3. Rozlézací st na v izolaci musí mít velikost min. 9 m2. Do izolace by m l být odd lený vstup.  Musí
být hlídaná po adatelem!

9.3.1. Závodníci musí mít k dispozici toalety.



10. Personální zabezpe ení závodu P
JURY
o Technický delegát HS – placený HS
o Hlavní rozhod í – placený HS
o U závod  2 kategorie je možno slou it funkci TD+HR
o Rozhod í kategorie – z ad po adatel , zkušený, se znalostí pravidel, nezávislý

STAV I
o Hlavní stav  – doporu ený HS, placený po adatelem
o Pomocníci stav e

ORGANIZÁTO I
o editel závodu
o asistenti – isolace, st na – jisti i atd., bezpe nost a zdravotnický personál
o jisti i
o isti i lezeckých cest
o obsluha videa a asomíry
o media

TECHNICKÝ DELEGÁT HS (TD)
o Nejvyšší autorita celého závodu!
o Dohlíží na regulérnost závodu a dodržování pravidel ze strany po adatel , dohlíží na plynulý pr h

závodu i na p ípravu závodu (registrace, výsledkový servis, regulérnost cest, …); doporu uje se jeho
ítomnost již den p ed za átkem závodu.

o Podléhají mu hlavní rozhod í, stav , organizáto i, zástupci médií, atd.
o P sobí jako „mluv í“ HS ve styku s médii atd.
o Je povinen p edložit podrobnou zprávu o závodech komisi.
o Spolu s hlavním rozhod ím a hlavním stav em musí prohlédnout každou cestu p ed startem

závodu (kola), zda spl uje bezpe ností standardy a má jako jediný právo, po konzultaci se
stav em, nepovolit start závod i jejich pokra ování pokud je ohrožena bezpe nost závodník
(nikdo nemá právo zasahovat do jeho rozhodnutí o porušení bezpe nosti).

o V jeho pravomoci je po konzultaci s hlavním rozhod ím a stav em, ur it poslední chyt, ze kterého
je možno zapnout p íslušné jišt ní.

o Ve spolupráci s hlavním rozhod ím a hlavním stav em kontroluje p ed startem závodu všechny
jistící prost edky (mailonky, karabiny, lana) zda jsou v souladu s bezpe nostními standarty UIAA

o kontroluje zdravotní zabezpe ení, je p ipraven rychle zasáhnout p i jakékoliv nehod  v hale i v
isolaci.

o Ur uje, po konzultaci s hlavním rozhod ím a hlavním stav em, umíst ní oficiálních videokamer pro
pot eby rozhod ích (posuzovat videozáznam má právo pouze technický delegát a hlavní rozhod í).

o Ur uje postavení pro fotografy a TV (osl ování blesky, um lé osv tlení, rušení závodník ), m že
povolit vstup TV a fotograf  do isolace (nikoliv do tranzitní zóny) pod dohledem organizátor .

o P i prohlídce cest podává závodník m, spolu s hlavní rozhod ím a hlavním stav em, vysv tlení
týkající se konkrétní cesty.

o Na konci každého kola spolu s hlavním rozhod ím uzav e, zkontroluje a odevzdá ke zpracování
výsledky kola (výsledky musí být podepsány technickým delegátem, hlavním rozhod ím).

o Kontroluje spolu s hlavním rozhod ím výsledky p ed jejich vyv šením.
o eší odvolací protesty (ve spolupráci s hlavním rozhod ím).
o P ijímá p ipomínky k závod m ze strany závodník  a divák  a p edává je organizátor m se snahou

o nápravu.
o Komunikuje s po adateli v dostate ném asovém p edstihu /dva m síce/ a informuje se o stavu

íprav. V p ípad , že usoudí nep ipravenost závodu informuje komisi o daném stavu. Komise
rozhodne o p ípadném zrušení závod.u

HLAVNÍ ROZHOD Í (HR)
o Podléhá pouze delegátovi HS a asistuje mu ve všech sm rech rozhodování závodu.
o Ur uje hodnotu pokusu (na základ  oficiálního“topo“ nákresu, který musí obsahovat všechny chyty

ur ené stav em a o íslované nejlépe v sudých íslech 2, 4, 6; dále musí obsahovat všechny jistící
body a v p ípad  nutnosti ozna ené poslední „cvakací“ chyty k p íslušnému jišt ní.



o Ur uje, po konzultaci s hlavním stav em, asový limit na cestu a obsluhuje asomíru.
o Informuje závodníky na jejich dotaz (kdykoliv v pr hu pokusu) o asu do konce pokusu,

automaticky hlásí posledních 60 sekund a posledních 10 sekund.
o Má právo v zájmu bezpe nosti, po konzultaci s hlavním stav em a se souhlasem technického

delegáta HS rozhodnout, zda bude, i nebude lano zapnuto v prvním (i dalším) jišt ní p ed každým
pokusem.

o M že doporu it dva jisti e (pomocníka k povolování lana).
o Má právo okamžit  vym nit jisti e a jakoukoliv další osobu p i ohrožení bezpe nosti závodu (je-li to

nezbytné, m že i zastavit závod a nahlásit technický incident vinou jisti e i jiné osoby).
o V jeho kompetenci je ešit technický incident (ve spolupráci s technickým delegátem HS).
o Ur uje periodu ist ní chyt  a vým ny jistících lan.
o Ud luje slovní napomenutí, žlutou, ervenou kartu.

 ROZHOD Í KATEGORIE (RK)
o Asistent hlavního rozhod ího z ad po adatel  (musí být zkušený a znalý pravidel, funguje jako jakýsi

rozhod í „v zácviku“).
o ídí se pokyny hlavního rozhod ího a podílí se na rozhodování.
o Obsluhuje asomíru.
o Dle instrukcí hlavního rozhod ího organizuje ist ní a údržbu st ny.

HLAVNÍ STAV  (S)
o Pod ízený hlavnímu rozhod ímu.
o Cesty musí stav t s ohledem na bezpe nost závodník  i jisti .
o Po konzultaci s hlavním rozhod ím ur uje a ozna uje „zapínací chyt“ (pouze ve výjime ných

ípadech).
o Vytvá í „topo“ nákres a ur uje bodovou hodnotu chyt .
o Instaluje chyty na rozlézací st nu v izolaci.
o Stanovuje dobu maximálního lezeckého asu na pokus.

EDITEL ZÁVODU ( )
o Je zodpov dný za realizaci závodu.
o Je pod ízen technickému delegátovi, informuje TD o stavu p ípravy závodu.

11. Ostatní

11.1 Výši finan ní a p ípadn  jiné podpory závod  všech kategorií schvaluje komise.
11.2 Pro závody III. Kategorie mají výše uvedené p edpisy doporu ující charakter. Po adatelé mohou
pravidla p izp sobit svým možnostem a místním zvyklostem.  Zcela závazné jsou pro po adatele pouze
body  5.1 a 5.2
11.3. Nedílnou sou ástí t chto p edpis  jsou Pravidla pro závody ve sportovním lezení.




