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Lezení na obtížnost 
Vzhledem k tomu, že závody SP začínají až po MS a nelze proto využít stejná nominační 
kritéria jako u disciplin rychlost a bouldering, budou na MS v Číně nominováni závodníci na 
základě závodů SP 2008, ME 2008 a MSJ 2008. To znamená, že plně hrazenou účast na 
MS mají reprezentanti Tomáš Mrázek a Adam Ondra.  
 
Nominace do reprezentace proběhla na základě výsledků dvou závodů Českého poháru 
2009 a nominace Tomáše Mrázka na základě závodů SP 2008 a ME 2008. Všem 
reprezentantům bude zaplacena licence.  
 
Chamomix – nominace T. Mrázek a A. Ondra 
Nominovaným bude hrazeno startovné, cestovné (1 auto) dle směrnice ČHS. Pokud se 
závodník umístí do 12. místa, bude mu zpětně proplaceno ubytování (max. 20 Euro/os./noc). 
 
Barcelona - nominace T. Mrázek a A. Ondra 
Nominovaným závodníkům budou hrazeny náklady do výše 10.000 Kč na osobu.  
 
Imst – nominováni jsou všichni reprezentanti.  
Nominovaným závodníkům bude hrazeno startovné, cestovné (max. 2 auta při plné účasti 
reprezentantů). Pokud se závodník umístí do 12. místa, bude mu zpětně proplaceno 
ubytování (max. 20 Euro/os./noc). 
 
Puurs – nominace T. Mrázek a A. Ondra a další závodníci, kteří prokáží výkonnost na 
předcházejících SP (do 12. místa). Nominovaným závodníkům bude hrazeno startovné, 
cestovné (předpoklad 1 auto) a za umístění do 12. místa bude zpětně proplaceno ubytování 
(max. 20 Euro/os./noc). 
 
Brno - nominováni jsou všichni reprezentanti.  
Reprezentantům se bude hradit startovné. Na tyto závody budou osloveni ještě další 
závodníci (do povolené kvóty 6) podle výsledků ČP 2009. Tito závodníci si budou licence a 
startovné hradit sami.  
 
Kranj - nominace T. Mrázek a A. Ondra a další závodníci, kteří prokáží výkonnost na 
předcházejících SP (do 12. místa). Nominovaným závodníkům bude hrazeno startovné, 
cestovné (předpoklad 1 auto) a za umístění do 12. místa bude zpětně proplaceno ubytování 
(max. 20 Euro/os./noc). 
 
World Games – nominace T. Mrázek, bude mu proplacena letenka.  
 
 
Bouldering 
Reprezentace byla vybrána na základě loňských výsledku ve SP, na ME a na MČR. Dalším 
nominačním kritériem na doplnění reprezentace bude závod Českého poháru v boulderingu 
pořádaný v Praze 18.4.09 . 
Všem reprezentantům bude zaplacena licence. 
 
Nominace na MS 2009 v Číně 
První dva závody SP v Hall  a Vídni (Rakousko) budou  brány jako nominační. Na tyto 
závody bude reprezentantům proplaceno startovné a  cestovné (2osobní auta při plné účasti 



reprezentantů). Pokud se reprezentant umístí do 12. místa, bude mu zpětně proplaceno 
ubytování (max. do výš 20 euro/osoba/noc).  
Nominačním kriteriem na MS je umístění  do 12. místa alespoň na jednom z těchto závodů. 
Výše příspěvku na MS bude stanovena podle počtu nominovaných reprezentantů. V případě, 
že reprezentant, který nesplní nominační kriteria, bude chtít reprezentovat na vlastní 
náklady, bude mu start umožněn. 
První dva závody SP budou současně nominační na další závody SP ve Vailu a v 
Eindhovenu  se stejnými kriterii. 
 
 
Lezení na rychlost 
Reprezentace byla vybrána na základě loňských výsledku ve SP, na ME a MČR. 
Všem reprezentantům bude zaplacena licence. 
 
Nominace na MS 2009 v Číně 
První dva závody SP v Tarnowě (Polsko) a v Trentu (Itálie) budou  brány jako nominační. Na 
tyto závody bude reprezentantům proplaceno startovné a  cestovné (1 osobní auto). Pokud 
se reprezentant umístí do 8. místa, bude mu zpětně proplaceno ubytování (max. do výše 
20 euro/osoba/noc).  
Nominačním kriteriem na MS je umístění do 8. místa, alespoň na jednom z těchto závodů. 
Výše příspěvku na MS bude stanovena podle počtu nominovaných reprezentantů. V případě, 
že reprezentant, který nesplní nominační kriteria, bude chtít reprezentovat na vlastní 
náklady, bude mu start umožněn. 
První dva závody SP budou současně nominační na další závody SP v Chamonix a Val 
Daone se stejnými kriterii. 
 
Povinnost reprezentantů 
Každý reprezentant je povinen seznámit se na stránkách IFSC s mezinárodními pravidly 
lezení na rychlost a dopingovou listinou zakázaných látek . Všichni reprezentanti jsou povinni 
mít platnou sportovní prohlídku v době závodu, kterého se zúčastní . 
Závodní komise dospělých si v případě nutnosti vyhrazuje právo na změny v nominačních 
pravidlech nebo udělení výjimky . 


