
Reprezentace ČR v sout ěžním lezení pro rok 2012 

Na základě výsledků nominačních závodů v jednotlivých disciplínách závodů (a po splnění 
podmínek pro reprezentaci) Komise soutěžního lezení a Komise soutěžního lezení mládeže 
jmenovaly do reprezentačních družstev pro rok 2012 pro jednotlivé disciplíny tyto závodníky: 

Obtížnost 

• Muži: Adam Ondra, Tomáš Binter, Michal Rožek, Petr Čermák 
• Ženy: Andrea Pavlincová, Tereza Svobodová, Eva Křížová 
• Junioři: Roman Kučera, Jan Jeliga, Michal Štěpánek 
• Juniorky: Eva Křížová, Michaela Zbořilová, Kateřina Švecová 
• Chlapci A: Petr Čermák, Zdeněk Ustohal, Martin Jech, René Daňa 
• Dívky A: Andrea Pavlincová, Tereza Svobodová, Šárka Hvězdová 
• Chlapci B: Vojtěch Sedláček, Jan Doseděl, Petr Kliger, (Miroslav Doseděl - náhradník) 
• Dívky B: Kateřina Zachrdlová, Jana Vincourková, Eliška Vlčková, Andrea Pokorná, 

(Veronika Scheuerová - náhradník) 

Bouldering 

• Muži: Adam Ondra, Martin Stráník, Ondřej Nevělík, Jan Jeliga 
• Ženy: Petra Růžičková, Karolína Nevělíková, Nelly Kudrová, Silva Rajfová 
• Junioři: Jan Jeliga 
• Dívky A: Karolína Nevělíková 

Rychlost: 

• Muži: Libor Hroza, Jan Kříž, Radovan Šifra 
• Ženy: Eva Křížová 
• Juniorky: Eva Křížová 
• Chlapci A: Jan Kříž, Radovan Šifra 
• Chlapci B: Miroslav Doseděl, Jan Doseděl, Pavel Krůtil 
• Dívky B: Veronika Scheuerová, Andrea Pokorná  

Podle nominačních pravidel pro rok 2012 (dospělí, mládež) se mohou závodníci podle 
výsledků těchto závodů ucházet o místo v reprezentačním družstvu. Pro zařazení do 
reprezentace je potřeba do 10. dnů po posledním nominačním závodě splnit následující 
povinnosti: 

Do 10. dnů po posledním nominačním závodě zaslat na sekretariát ČHS: 

• podepsanou papírovou verzi licence 
• dospělí: 2x podepsanou papírovou verzi smlouvy o reprezentaci 
• podepsanou a vyplněnou Kartu závodníka – závaznou přihlášku na závody 
• zálohu na licenci ve výši 900,- Kč na účet ČHS (pokud se závodník nominuje do 

reprezentace jak v dospělých tak i v mládeži, platí pouze jednu zálohu na účet 
reprezentace dospělých) 

• zaslat naskenované kopie všech dokladů mailem na adresy 
marie.dichtlova@horosvaz.cz a info@horosvaz.cz 

• mládež: mailem zaslat kopii dokladu o platné sportovní zdravotní prohlídce na výše 
uvedené adresy 



Zájemce o reprezentaci musí být samozřejmě členem ČHS. Nesplnění kterékoliv z výše 
uvedených povinností bude považováno za nezájem o reprezentaci a na toto místo v 
reprezentaci bude jmenován dle nominačních pravidel jiný závodník splňující nominační 
kritéria. 

Zároveň žádáme závodníky, kteří sice splnili nominační kritéria, ale nechtějí se účastnit 
mezinárodních závodů, aby se vzdali reprezentace a o tomto kroku písemně (mailem) 
informovali komisi na adresách tomas.binter@horosvaz.cz a marie.dichtlova@horosvaz.cz, 
aby v souladu s nominačními pravidly mohlo být rozhodnuto o donominování dalších 
závodníků. 

1.4.2012 

Tomáš Binter, Marie Dichtlová 


