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Pravidla pro výjezdy mládežnické reprezentace na závody 

nebo společná soustředění pod vedením 

reprezentačního kouče, reprezentačního trenéra 

nebo jiné pověřené osoby 

pro rok 2016 
   
 

Odpovědnost za závodníka   
 

Závodník před výjezdem si vždy sám společně s rodiči zajistí všechny potřebné a důležité 

informace o pravidlech a zákonech země, vedoucím výjezdu bude poučen o pravidlech chování 

a pobytu v místě závodu a postupech, jak postupovat v případě jakýchkoliv problémů.    

 

Český horolezecký svaz zastoupený vedoucím výjezdu zajišťuje pro závodníky náležitosti ve 

vztahu  k IFSC, pořadateli závodů a organizační podmínky nezbytné k soutěžnímu startu nebo 

účasti na soustředění, u společných výjezdů nebo soustředění zajišťuje i část náležitostí pro 

cestu a ubytování a informuje rodiče a závodníky, co vše si musí pro cestu zajistit sami (např. 

pojištění). 

   

Před každým výjezdem se vedení reprezentace dohodne s rodiči a účastníky výjezdu na 

způsobu, jakým bude zajištěno ubytování (zda se bude zajišťovat společně a kdo ho zajistí), 

v případě zajišťování dopravy nebo ubytování vedoucím reprezentace jsou závodníci nebo 

rodiče na vyžádání povinni složit dohodnutou zálohu nebo kauci předem na účet ČHS nebo na 

účet toho, kdo dopravu a ubytování zajišťuje.   

 

Veškeré dotace na závody přiznané závodníkovi podle pravidel proplácení jsou závodníkům 

hrazeny zpětně. Na individuálně organizovaných závodech vedoucí závodů pouze organizuje 

společné části závodů – registraci, vlastní závod, zajišťuje pro závodníky pomoc při závodě a 

nenese za ně zodpovědnost mimo závodiště.   

 

Na společných závodech přebírá vedoucí týmu péči a zodpovědnost za závodníky již během 

cesty a během vlastního závodu a v průběhu společných organizovaných akcí. Ve svém volném 

čase smí závodník opustit místo ubytování nebo závodní prostor, pokud o tomto bude 

informovat vedoucího akce. S jeho souhlasem smí pak trávit volný čas v místech a způsobem, 

na kterém se dohodl s vedoucím týmu, a rodiče souhlasí s tím, že v této době je závodník za 

sebe plně odpovědný a není v péči vedoucího. Rodiče také v tomto případě přebírají za dítě i 

hmotnou zodpovědnost.   

 

Povinnosti vedoucího výjezdu   
 

- zjistit časový plán závodů nebo určit časový plán akce   

- při společně organizovaných závodech zajistit dopravu z místa ubytování na závod a 

zpět  

- podle časového plánu s přihlédnutím k různým časovým variantám různých skupin 

závodníků  

- zavčas oznámit účastníkům změny časového plánu a upřesňovat průběžně časové plány 

vedoucí závodu při srazu u registrace oznámí, kdy a jak se závodníci dozvědí informace 

z technického mítinku, je povinností závodníků se pak na eventuální schůzku 

s vedoucím výjezdu dostavit    
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- řešit stížnosti závodníků jak na organizační problémy, tak na problémy při závodě 

  

- při závodě pomáhat závodníkům s organizací jejich časového plánu a zajistit veškeré 

technické podmínky pro účast závodníka (čísla, startovní listiny, pořadí v cestách, 

eventuální protesty, ...)   

- vedoucí nezodpovídá za přípravu závodníka na vlastní závod – závodník musí být 

schopen při neúčasti rodičů nebo jeho trenéra na závodě se včas připravit na svůj 

závodní pokus  

- vedoucí nezodpovídá za vybavení závodníka – - závodník si musí být schopen připravit 

a při závodě (soustředění) si ohlídat své věci potřebné pro závod. Může samozřejmě 

kdykoliv požádat o pomoc vedoucího výjezdu nebo další dospělý doprovod, tito ale 

nemohou obecně hlídat a zodpovídat za závodníkovy věci.   

- vedoucí výjezdu a kouč reprezentace (funkce může být sloučena) – v rámci této funkce 

řeší tyto úkoly (pro všechny účastníky závodu):   

 

o registrace závodníků pro závod   

o hrazení startovného za závodníky, kteří mají startovné hrazené ČHS, od ostatních 

závodníků předem startovné vybírá   

o účast na technickém meetingu    

o řešení technických problémů při závodě, které by mohly poškodit naše závodníky 

o čísla, startovní listiny   

o eventuální protesty proti výsledkům – je na zvážení oficiálního kouče nebo team 

manažera, zda bude v dané situaci protest podán    

o startovní listiny, sdělení orientačního času startu jednotlivých závodníků – 

s pomocí ostatních dospělých při závodě – je však na zodpovědnosti závodníka 

hlásit, kde je, členové týmu nejsou povinni závodníka složitě hledat na závodišti 

nebo v areálu   

o kontrola výsledkových listin a případné protesty proti výsledkům   

o účast na antidopingovém testu (u mladistvých)   

 

 

Povinnosti rodičů   
 

- podílet se na žádost vedoucího reprezentace nebo vedoucího výjezdu na organizaci 

výjezdu  

- při účasti na výjezdu pomoci vedoucímu výjezdu s „péčí o závodníky“    

- při společně organizovaném výjezdu se spolupodílet na finančním uhrazení cesty 

vedoucímu výjezdu a ostatním členům (dospělého) doprovodu (z této částky budou 

hrazeny náklady na další dospělý doprovod, vedoucí výjezdu je při společných 

výjezdech hrazen z rozpočtu komise soutěžního lezení)   

- zajistit vše potřebné pro závod u individuálně řešených závodů (dopravu, ubytování 

závodníka)   

- při vytvoření sdíleného dokumentu vyplnit v termínu a korektně požadované údaje  

- při společných výjezdech zajistit pro své dítě vše potřebné dle pokynů vedoucího 

výjezdu (pojištění závodníka, nutné dokumenty, plné moci ...)   
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Povinnosti účastníků akce   
 

Pravidla chování:   

Závodník se zavazuje chovat se po celou dobu výjezdu tak, aby svým chováním a jednáním 

nepůsobil problémy sobě, členům reprezentačního týmu, doprovodu, soupeřům, organizátorům 

a veřejnosti, pohoršení nebo ostudu týmu, a aby svým jednáním nezpůsobil materiální škody v 

místě ubytování nebo závodu. Jako rodič se zavazuji, že případné škody nebo uložené pokuty 

v plné výši uhradím.  

  

Závodník se dále zavazuje plně respektovat pokyny vedoucího výjezdu nebo trenéra 

reprezentace, toto platí i pro rodiče nebo doprovod, který veze závodníky na závod 

individuálně.    

 

Denní rozvrh – při společně organizovaných akcích:   

   

Odchody na závod nebo stěnu při společných akcích   

 

Vedoucí výjezdu vždy večer oznámí plán odjezdu/odchodu na druhý den a spolu se závodníky 

se dohodne, v kolik hodin kdo je povinen (potřebuje) odjet/odejít na závod. V případě 

soustředění vedoucí oznámí, v kolik hodin se ráno odchází nebo začíná.   

 

Jídlo    

 

Závodníci se obvykle stravují sami. Podle typu akce bude při plánování akce oznámeno, zda je 

zajištěno nějaké společné stravování a vedoucí výjezdu doporučí rodičům, jak lze jídlo 

pravděpodobně řešit. 

   

Při vaření na pokojích musí závodníci dbát na pořádek a zejména nezpůsobit škody.   

 

Reprezentační dres a reprezentační oblečení   

 

Vedoucí výjezdu předem oznámí účastníkům, kterých akcí jsou povinni se účastnit 

v reprezentačním dresu nebo v reprezentačním nezávodním oblečení. Reprezentační dres i 

nezávodní reprezentační oblečení je majetkem ČHS a závodník je povinen s nimi nakládat s 

patřičnou péčí a respektem. Na výzvu vedení reprezentace je závodník povinen reprezentační 

dres i reprezentační nezávodní oblečení nepoškozené vrátit ČHS, v případě poškození oblečení 

škodu uhradit.  

 

Večerka, návštěvy na pokojích   

 

V době osobního volna se mohou závodníci navzájem navštěvovat na pokojích. Na pokoje je 

zakázán vstup komukoliv, kdo není účastníkem společné akce – tedy včetně závodníků jiných 

zemí a i rodičům a závodníkům, kteří se účastní stejného závodu „po své ose“. Za porušení 

tohoto pravidla budou sankcionováni všichni závodníci z pokoje, kde k porušení pravidla došlo 

+ závodníci, účastnící se závodu po vlastní ose.   

  

Večerka pro závodníky – vyhlašuje se pro všechny závodníky před závodem a obvykle bude 

mezi 22:30 a 23:00 – vedoucí výjezdu ji upřesní podle časového plánu závodu/akce. Po večerce 

jsou závodníci na svých pokojích, je přísný zákaz navštěvovat se na pokojích a závodníci jsou 

povinni dodržovat pravidla nočního klidu – tedy je vypnutá televize, zhasnuto a na pokojích je 

přiměřený klid tak, aby se navzájem závodníci nerušili.   
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Večerka pro (semi)finalisty – vyhlašuje se pro závodníky, kteří postoupili do dalšího kola, 

které se koná jiný den, než je den kvalifikací. Je povinná pro všechny (semi)finalisty v 

předvečer (semi)finále, pro ostatní závodníky vyhlašuje večerku vedoucí výjezdu podle 

časového plánu na další den.   

 

Po večerce pro (semi)finalisty jsou tito ve svých pokojích, je přísný zákaz pro ostatní závodníky 

chodit na pokoje, kde spí (semi)finalisté, pokud sami nespí na tomto pokoji. Ostatní závodníci 

z pokojů (semi)finalistů musí na pokoji dodržovat pravidla pro chování po večerce, nebo se 

mohou zdržovat na jiných pokojích nebo společných prostorách.    

 

Při porušení večerky (a večerky pro (semi)finalisty) budou sankcionováni všichni závodníci z 

pokoje, kde k tomuto porušení večerky dojde a všichni závodníci, kteří se tohoto porušování 

večerky účastní. (tedy při dalším večírku na pokoji finalistek budou potrestáni jak finalisté, tak 

všichni, co se tam sešli…)   

 

Závodník má kdykoliv právo vyhledat vedoucího výjezdu se stížností na porušení pravidel 

jinými  závodníky, které ho obtěžuje nebo ruší např. po večerce. Na pozdější argumenty, že 

závodník s porušením pravidel nesouhlasil a „jen na pokoji byl“, se nebude při udělování sankcí 

přihlížet. 

    

Sankce za porušení pravidel   

 Drobné porušení pravidel (nevhodné chování při závodě, nedochvilnost při společných 

výjezdech, nepořádek na pokojích) – napomenutí reprezentanta s výstrahou, že při 

opakovaném porušení pravidel dojde k finanční sankci.   

 Závažnější porušení pravidel (nedodržování večerky, poškozování zařízení na cestě 

nebo v místě závodu (v hotelu, na stěně…) nebo jednání, které by k poškození zařízení 

mohlo vést, nehlášené návštěvy…) – finanční sankce až do výše dotace svazu, v případě 

závodníků hradících si výjezd sami sankce do výše kauce nebo nevrácení zálohy na 

licenci.   

 Opakované porušování pravidel nebo hrubé porušení pravidel (nevhodné chování na 

závodišti i mimo ně, neuposlechnutí pokynů vedoucího výjezdu nebo reprezentačního 

trenéra, rušení nočního klidu, noční návštěvy na pokojích, alkohol u mladistvých, 

alkohol u všech před závodem, záměrné chování vedoucí k poškození zařízení, 

nehlášený odchod, nevhodné chování, které způsobí problémy v místě pobytu, 

nedostavení se k registraci) – finanční sankce jako u předcházejícího bodu + vyloučení 

ze společných akcí reprezentace, eventuálně při hrubém porušení pravidel chování 

reprezentanta nebo při nesportovním chování i vyloučení z reprezentace. 

   

V případě poručení pravidel chování a pravidel pro reprezentaci oznámí vedoucí výjezdu 

závodníkovi, že jeho chování je bráno jako porušení pravidel, včetně toho, jaká sankce bude 

následovat.    

 

Závěr   

Rodiče a závodníci jsou povinni se s těmito pravidly seznámit, v případě nesouhlasu s těmito 

pravidly okamžitě informovat vedení komise. Nesouhlas s těmito pravidly může mít za 

následek zrušení registrace na závodech a vyřazení z reprezentace.    

 

V Praze 1. 5. 2015, aktualizace 1. 1. 2016   

 

Komise soutěžního lezení ČHS  


