
Pravidla pro pořádání Českého poháru mládeže ve sportovním lezení:  

1. Kategorie 

Chlapci a dívky 

D   Do 11 let (včetně)   

C  12 – 13 let              

B  14 – 15 let 

A  16 – 17 let 

Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození závodníka.  
 
2. Do celkového pořadí poháru se započítávají 
 
čtyři nejlepší výsledky dosažené v lezení na obtížnost. V případě stejného počtu bodů rozhoduje umístění 
na MČR.  
 
3. Výši startovného určuje pořadatel.  
 
Dané startovné zaplatí všichni závodníci, kteří se při prezentaci prokáží platným průkazem své národní 
asociace  platný na daný kalendářní rok. Závodníci, kteří se daným průkazem neprokáží, platí 
dvojnásobné startovné. Tato skutečnost musí být uvedena v propozicích každého pohárového závodu.  
 
4. Propozice pohárových závodů musí být 
 
nejméně v měsíčním předstihu rozeslány na adresu: ČHS, Zátopkova100/2, P.S. 40, 160 17 Praha 6; 
Tel/Fax: 220 513 697 s žádostí o zaslání dotace na závody nebo e-mailem na ČHS: info@horosvaz.cz s 
žádostí o zaslání dotace na závody 

5. Při závodech v lezení na obtížnost:  
 
Všechny kategorie lezou dvě kvalifikační cesty.  
 
Kvalifikační cesty: 
Kat.D 
- musí lézt s horním jištěním stylem "FLASH" s posunutým pořadím od poloviny 
- cesta musí být předlezena, na obhlídku cesty mohou závodníci i s trenéry  
- závodníci mají na prohlídku 6 minut 
 
Kat. A, B, C,  
- musí lézt se spodním jištěním ON-SIGHT, nebo FLASH s posunutým pořadím od poloviny 
- závodníci mají na prohlídku 6 minut, bez trenérů 
 
Finálové cesty: 
Kat.D 
- musí lézt s izolací 
- musí lézt s horním jištěním (v případě Superfinále rozhodne hlavní rozhodčí)  
- závodníci mají na prohlídku 6 minut, bez trenérů  
 
Kat. A, B, C,  
- musí lézt se spodním jištěním stylem "ON-SIGHT" 
- závodníci mají na prohlídku 6 minut, bez trenérů 
- v případě Superfinále platí stejné podmínky jako pro Finále  
 
6. Postupový klíč do finále:  
 
Pro výpočet pořadí v kvalifikaci se použije vzorec "Druhá odmocnina součinu pořadí v obou kvalifikacích". 
Lépe bude umístěn závodník s nižší výslednou odmocninou. Pokud se několik závodníků umístí na 
stejném pořadí v dané kvalifikaci, vypočítá se jejich průměrné pořadí; např. na 4. - 7.místě: 4+5+6+7 / 
4 = 5,5 



 
Do finále postoupí:  
- při 4 a méně účastnících kvalifikace - všichni 
- při 5-7 účastnících kvalifikace - 4 finalisté 
- při 8-11 účastnících kvalifikace - 6 finalistů 
- při 12 a více účastnících kvalifikace - 8 finalistů  
 
7. Za objektivní rozhodování zodpovídá 
 
hlavní rozhodčí, který musí být ustanoven před začátkem závodu. Jeho povinností je i odsouhlasit 
jmenované traťové rozhodčí, za které pak zodpovídá.  
 
8. Věkové kategorie pro celý seriál závodů jsou dané, 
 
závodník může závodit pouze ve své věkové kategorii dané ročníkem narození. V jiné (vyšší) kategorii 
může závodník závodit pouze mimo soutěž (bez nároků na ceny a body do celkového hodnocení).  
 
9. Výsledky musí být ohlášeny a vyvěšeny po každém kole.  
 
Protesty se podávají vždy hlavnímu rozhodčímu do 10 minut od vyhlášení (vyvěšení) výsledků 
jednotlivého kola společně se zálohou 100 Kč. Při zamítnutí protestu se záloha nevrací. Protest řeší hlavní 
a traťový rozhodčí bez asistence protestujícího a mohou použít video záznam pro posouzení incidentu. Po 
vyřešení protestu je hlavní rozhodčí povinen sdělit protestujícímu verdikt. Proti rozhodnutí hlavního 
rozhodčího není odvolání. 
 
10. Vyhlášení vítězů musí být 
 
nejdéle do 30 minut po ukončení posledního kola závodu, jednotlivé kategorie mohou být vyhlašovány i v 
průběhu závodu. Musí být vyhlášeni nejméně první tři závodníci a oceněni, alespoň diplomem. Další 
ocenění je na pořadatelích. Nepřihlíží se k národnosti závodníků.Vyjímku tvoří MČR.  
 
11. Závodníci na prvních třech místech 
 
celkového pořadí Poháru v každé kategorii obdrží po ukončení posledního pohárového závodu diplomy a 
poháry. Vyhlášení celkového pořadí Poháru zabezpečí předseda komise mládeže nebo jeho zástupce pro 
český pohár.  

12. Otevřené MČR 
 
v případě otevřeného MČR, musí pořadatel zajistit zvlášť vyhlášení závodu a zvlášť MČR, které se týká 
pouze závodníků ČR. V každé kategorii může být udělen pouze jeden titul MČR.  
 
13. Bodování závodů českého poháru,  
 
bodují se pouze závodníci s českou státní příslušností. Body jim budou započítáni po odečtení 
zahraničních závodníků následně:  

1.místo – 30 bodů 9.místo - 8 bodů  

2.místo – 25 bodů 10.místo - 7 bodů 

3.místo – 21 bodů 11.místo - 6 bodů 

4.místo – 18 bodů 12.místo - 5 bodů 

5.místo – 15 bodů 13.místo - 4 body 

6.místo – 13 bodů 14.místo - 3 body 

7.místo – 11 bodů 15.místo - 2 body 

8.místo - 9 bodů 16.místo - 1 bod 

 14. Dosáhnou-li závodníci shodného výsledku,  
 
bude jim přidělen podíl součinu příslušných bodů ( zaokrouhleno na jedno desetinné místo). Příklad: tři 
závodníci připadají na 7.-9. místo; 11+9+8 / 3 = 9,3 bodů  
 
15. Konečná výsledková listina musí obsahovat:  



 
Jméno, příjmení, rok narození, oddílovou příslušnost závodníka a jeho výkony dosažené ve všech kolech. 
(pokud možno v jedné tabulce). Na všech výsledkových listinách musí být uveden čas vydání této listiny 
a podpis hlavního rozhodčího.  
 
16. Kompletní výsledkové listiny musí být 
 
pořadatelem neprodleně zaslány na adresu ČHS, viz bod č.4  

17. Pořadatelé odpovídají za správné navázání závodníků!!!  
 
18. Na závodech Českého poháru mládeže  
 
(obtížnost i rychlost) smí být hlavním rozhodčím pouze rozhodčí z aktuálního seznamu hlavních 
rozhodčích pro Český pohár mládeže.  

19. Antidoping  
 
Od 1.1.2009 je každý pořadatel povinen umožnit antidopingovou zkoušku dle směrnice uvedené na 
www.antidoping.cz .  Směrnice o kontrole a postihu dopingu ve sportu v ČR - Dokument pdf 

 
!!! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TĚCHTO PRAVIDEL JSOU ZÁVODNÍ PRAVIDLA ČESKÉHO POHÁRU MLÁDEŽE VE 
SPORTOVNÍM LEZENÍ NA OBTÍŽNOST !!!  

10.1.2005  
Daniel KADLEC - předseda komise mládeže 
Jiří ČERMÁK - hlavní rozhodčí  
 
21.4.2008 Aktualizace, Miroslav Doseděl 

27.4.2009 Aktualizace, Eva Ondrová 

12.02.2011 Aktualizace Marie Dichtlová 

 


