
Seznam změn v pravidlech soutěžního lezení pro rok 2017 
 

 

4 LEZENÍ NA OBTÍŽNOST 

 

4.10.3 U závodů 2. a 3. kategorie se automaticky vynechává semifinále a do finále postupuje 

12 soutěžících v kategorii mužů a 8 soutěžích v kategorii žen. U soutěží mládeže postupuje do 

finále 8 chlapců a dívek. 

 

 

5 BOULDERING 

 

5.1.3 Soutěže v boulderingu obvykle sestávají z kvalifikačního a finálového kola, v případě 

finále formátem SP i semifinálového kola, a je-li třeba, tak i ze superfinálového kola. 

  

5.1.5 c) Semifinále se leze pouze stylem On-sight - během kola jsou soutěžící v izolaci a 

bouldery pokusují všichni ve stejném pořadí a s pravidelným časovým intervalem lezení a 

odpočinku (viz odstavec 5.5) 

  

5.1.6 Počet boulderů v kvalifikaci má být 5. Počet boulderů ve finále i semifinále má být 4. 

Počet boulderů v kvalifikačním kole a finále může být upraven Hlavním rozhodčím. Nesmí 

však v kvalifikaci a semifinále klesnout pod 4 a ve finále a semifinále přesáhnout 6. 

5.2.3 Startovní pořadí ve finále a semifinále musí být opakem umístění v kvalifikaci, tedy 

nejlépe hodnocený soutěžící leze jako poslední. V případě shodného umístění soutěžících v 

kvalifikaci (případně i v semifinále) bude jejich startovní pořadí v dalších kolech (finále, 

semifinále) následující: 

  

5.3.2 V kvalifikaci, semifinále a ve finále lezeném klasickým formátem není žádný 

samostatný čas vyhrazený na prohlídku, prohlídka je zde součástí času vyhrazeného na 

přelezení boulderu. 

  

5.5 PRŮBĚH LEZENÍ – KVALIFIKACE ON-SIGHT, SEMIFINÁLE A FINÁLE 

KLASICKÝM FORMÁTEM 

  

5.10.2 Pokud je finále lezeno klasickým formátem, je stanovený počet soutěžících 

kvalifikujících se do finále pro kategorii mužů 12 a pro kategorii žen 8. Pokud je finále lezeno 

formátem SP, je stanovený počet soutěžících kvalifikujících se do finále 6 pro kategorii mužů 

a 6 pro kategorii žen. V případě finále ve formátu SP by mělo být součástí závodu semifinále, 

kde je stanovený počet soutěžících kvalifikujících se do semifinále 20 pro kategorii mužů a 20 

pro kategorii žen. O možnosti zařadit závod s finálovým kolem ve formátu SP bez semifinále 

rozhoduje na návrh pořadatele delegát ČHS ještě před vydáním propozic, kde tato skutečnost 

následně musí být uvedena. 

  

 

 

 



9 ANTIDOPING 

 

9.4 PŘESTUPKY A SANKCE 

9.4.1 S dopingovými přestupky bude nakládáno ve shodě s Antidopingovou politikou Světové 

antidopingové asociace a s Disciplinárním řádem ČHS. 

9.4.2 Při jakémkoli porušení antidopingových pravidel ztrácí závodník právo startu v 

závodech organizovaných ČHS, zároveň je závodník (případně jeho zákonný zástupce) v 

takovém případě povinen uhradit ČHS způsobenou škodu v plné výši včetně škody způsobené 

ztrátou státních dotací na základě dopingového nálezu člena sportovního svazu. 

 

 


