
PRAVIDLA AIX HIGH JUMP 2012 

1. Oba startovní chyty musí být drženy tak, že levý chyt je držen pouze levou rukou, pravý 

pouze pravou rukou, křížení rukou je zakázáno. 

2. Postavení nohou na stupech je libovolné, ale nohy se nesmí dotýkat startovních chytů. 

3. Pokus začíná, když obě ruce drží startovní chyty a obě nohy jsou na stupech. 

4. Závodníci skáčou ve směru zprava doleva, úhel mezi startovními chyty a cílovým chytem je 

45 stupňů. 

5. Pokus je úspěšný v případě, že závodník udrží cílový chyt oběma rukama. Zda byl pokus 

úspěšný je na rozhodnutí rozhodčího, orientační doba držení cílového chytu pro uznání 

pokusu je 2 sekundy. 

6. Soutěže se mohou účastnit pouze závodníci, kteří v roce 2012 dosáhnou 16 let a starší. 

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. 

7. K soutěži mohou nastoupit pouze řádně zaregistrovaní a podepsaní účastníci. Pokud 

závodník dorazí v průběhu kvalifikace, může být ještě zaregistrován a nastoupí pak 

v kvalifikaci na vzdálenosti, která se právě skáče, nebo vyšší. Nemůže se však připojit 

k závodu v průběhu finálových kol. 

8. Závodníci budou k pokusům vyvoláváni jmény na základě vylosovaného pořadí, po celou 

dobu soutěže se musí zdržovat ve vymezeném soutěžním prostoru.  

9. Lezecké boty (lezečky) jsou povinné. Pytlík s magnéziem musí zůstat při pokusu na zemi. 

10. Zaregistrovaní závodníci se mohou rozcvičovat přímo na soutěžním profilu, musí však 

dbát na bezpečnost ostatních i svou vlastní. 

11. Závodníci absolvují své pokusy postupně dle vylosovaného pořadí, tedy nejprve všichni 

svůj 1. pokus na dané vzdálenosti, pak ti co neuspěli 1. pokusem svůj 2. pokus atd. 

12. Závodníci v kvalifikaci mají na každou postupovou vzdálenost 2 pokusy. Pokud závodník 

není na dané vzdálenosti úspěšný, nepokračuje dál v soutěži. 

13. Základní vzdálenost chytů v kvalifikaci bude jak v soutěži mužů, tak v soutěži žen 150 cm. 

Zvyšování bude po 10 centimetrech, poté dle rozhodnutí rozhodčích  po 5 centimetrech až 

do doby, kdy v soutěži zůstane 5 závodníků v soutěži mužů a 5 závodnic v soutěži žen.  Tito 

závodníci a závodnice postupují do finále. Závodníci v kvalifikaci mohou začít na vyšší 

vzdálenosti chytů než základní vzdálenost a mohou libovolně vynechávat postupové 

vzdálenosti. V případě, že závodník vynechá a na zvolené vzdálenosti není úspěšný, 

započítává se mu hodnota posledního úspěšného pokusu.  



14. V případě, že má více závodníků v kvalifikaci shodný výkon, o postupu rozhoduje nejprve 

počet pokusů na poslední úspěšně dosažené vzdálenosti, v případě shody pak celkový počet 

pokusů v kvalifikaci. 

15. Ve finále mají závodníci 5 pokusů na každou vzdálenost. Pokud závodník není na dané 

vzdálenosti úspěšný, nepokračuje dál v soutěži. 

16. Vzdálenost se bude zvyšovat nejprve po 5 centimetrech, pak dle rozhodnutí rozhodčích 

po 2,5 cm. 

17. Pokud dojde k vyrovnání světového rekordu, vzdálenost se dále zvyšuje o 2,5cm. 

18. V případě, že má více závodníků ve finále shodný výkon, rozhoduje nejprve počet pokusů 

na poslední úspěšně dosažené vzdálenosti, v případě shody rozhoduje celkový počet pokusů 

v soutěži. 

19. Soutěž bude posuzována dvěma rozhodčími s národní licencí Rozhodčí soutěžního lezení 

ČHS, pro uznání rekordů bude dozorována dalšími dvěma nezávislými svědky a 

dokumentována videozáznamem. 

20. Základní parametry soutěžní stěny jsou: převislost 20 stupňů, standardizované Bendcrete 

dyno chyty a stupy, úhel mezi startovními chyty a cílovým chytem je 45 stupňů. Přesné 

parametry a pravidla pro uznání světového rekordu jsou součástí General Guinness rules – 

world record dyno contest, která jsou přiložena v původním znění. 
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