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1. Seznam závod  IWC (UIAA Ice World Cup):

UIAA IWC – Kirov /7. – 9.1.2010/
UIAA IWC - Val Daone / 16. – 17.1.2010/
UIAA IWC – Saas Fee / 22. – 23.1.2010/
UIAA IWC final – Busteni /4. – 7.2.2010/

2. Zp sob nominace do reprezenta ního družstva:

a) Závodníci se do reprezentace pro UIAA Ice World Cup nominují na základ  výsledk
v lo ském ro níku IWC nebo na základ  výkonnosti odpovídající nárok m IWC prokázané

i ú asti na nomina ním závod .

b) Nomina ním závodem pro IWC 2010 je Drytooling cup v Bratislav  5.12.2009.

c) Závodníci nominovaní pro IWC 2010 na základ  výsledk  IWC 2009: Lucie Hrozová

d) Nominace závodníka zakládá právo reprezentanta zú astnit se mezinárodních závod  IWC,
ale nezakládá nárok na úhradu náklad  spojených s ú astí na nich (startovné, cestovné,
ubytování, strava), s výjimkou licence, která je reprezentantovi, který splnil nomina ní
kritéria, hrazena vždy.

e) Pokud n který ze zájemc  o ú ast v seriálu IWC neprokáže na nomina ním závod
odpovídající výkonnost pro IWC, m že požádat komisi sportovního lezení o ud lení výjimky.

HS pro závodníka s takto ud lenou výjimkou zprost edkuje licenci, ale závodník si licenci
hradí sám v plné výši bez nároku na její zp tné proplacení.

3. Náhrada náklad

a) Pravidla náhrady náklad  se vztahují shodn  jak na ádn  nominované reprezentanty tak i
reprezentanty jimž je start v IWC umožn n ud lením výjimky.

b) Reprezentanti si hradí ze svého veškeré náklady spojené s ú astí na závodech IWC.Tedy
startovné, cestovné i ubytování.

c) V p ípad , že reprezentant postoupí do semifinále, má nárok na úhradu startovného v plné
výši a úhradu p ísp vku na cestovné ve výši 50% reálných náklad  na cestu reprezentanta
(jako 100% se bere  plné vytížení auta, tedy ¼ reálných náklad  na jedno auto).



d) V p ípad , že reprezentant postoupí do finále, m že zp tn  nárokovat úhradu startovného
v plné výši a úhradu p ísp vku na cestovné ve výši 100% reálných náklad  na cestu
reprezentanta (jako 100% se bere plné vytížení auta, tedy ¼ reálných náklad  na jedno auto) a

ísp vek na ubytování v max.  výši 40 EUR (2 x 20 EUR / noc ) na jeden závod.

e) Proplacení nárokovaného p ísp vku na úhradu náklad  s ú astí v IWC je možné až po
edání da ov  vyú tovatelných doklad  na sekretariát HS. Vyú tování musí obsahovat

originály doklad  a výsledkovou listinu. Obojí je reprezentant povinen zaslat na sekretariát
HS a kopii vedoucímu komise.

f) Reprezentant je povinen provést vyú tování nejpozd ji 2 týdny od prob hnuté akce na
kterou je požadován p ísp vek, pokud tak neu iní nárok na proplacení propadá v plné výši.

g) Je vhodné aby se reprezentant ú astnil všech dostupných závod  IWC 2010. Komise se
bude snažit poskytnout logistickou podporu ú asti na závodech IWC Val Daone a IWC Saas
Fee. Z ekonomického hlediska komise doporu uje vynechat úvodní závod IWC
v Kirovu, v p ípad  zájmu o ú ast není možné ani p i umíst ní ve finále nebo semifinále
po ítat s p ísp vkem na cestovné. Pro finále IWC v Busteni platí shodná kritéria jako pro
Val Daone a Saas Fee.

h) lenem reprezentace se m že stát pouze len HS.

i) Komise si vyhrazuje právo upravit výši náhrad podle aktuální finan ní situace v roce
2010. P ípadn  nevy erpané p id lené finan ní prost edky budou vráceny do celkového
rozpo tu komise.

4.Ostatní ustanovení:

a) Závodníci, kte í nejsou nominováni do reprezentace, se mohou závod  sv tového poháru
zú astnit na vlastní náklady, ale v p ípad  umíst ní v semifinále nebo finále IWC mají nárok
na mimo ádné odm ny a úhradu cestovních náklad  ve výši odpovídající umíst ní (viz. Bod
2e, Bod 3).

b) Sv j zájem o ú ast ve sv tovém poháru musejí všichni závodníci potvrdit e-mailem
nebo písemn  (p edsedovi komise) nejpozd ji do 20.12.2009, tak aby pro n  bylo možné
zažádat ud lení závodní licence.

c) Maximální povolený po et nenominovaných závodník  na závody sv tového poháru je 4
(platí pro všechny kategorie dohromady). Pokud po et zájemc  p evyšuje tento limit
rozhoduje o ú asti umíst ní na nomina ním závod  nebo jiným odpovídajícím zp sobem
prokázaná výkonnost. O ú asti zájemce rozhoduje po posouzení úrovn  výkonnosti komise.

d) S reprezentanty bude sepsána smlouva o reprezentaci, která up esní další práva a
povinnosti reprezentanta.



5.Odm ny za mimo ádné výkony:

a) umíst ní v kone ném po adí IWC 2010 v lezení na obtížnost:
1. místo                                                    15.000 K
2. místo                                                    10.000 K
3. místo                                                      5.000 K

b) Komise si vyhrazuje právo nevyplatit nebo upravit výši odm ny za mimo ádný výkon
podle aktuální ekonomické situace HS.

Vypracoval: Radek Lienerth - Komise sout žního  lezení dosp lých – drytooling

Dne: 9.10. 2009


