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Provád cí p edpisy pro sout žní lezení pro rok 2012

1. Po adatel
1.1. Každý oddíl registrovaný v eském horolezeckém svazu (dále jen " HS"), nebo právnická
i fyzická osoba s p íslušným oprávn ním, má právo požádat HS o po adatelství závod :

Mistrovství eské republiky, závod eského poháru a rankingových závod  v lezení na
obtížnost, boulderingu a v lezení na rychlost (disciplíny).

1.2. S každým po adatelem uzav e HS prost ednictvím p íslušné komise (dále jen "komise")
písemnou smlouvu o po ádání závodu.

1.3. Každý po adatel obdrží dotaci p ípadn  jinou pomoc HS na uspo ádání závod  dle
zve ejn ných pravidel stanovených komisí. Tato dotace musí být použita na uspo ádání
závod  (pronájmy, materiáln  technické zabezpe ení, odm ny stav m, ob erstvení pro
závodníky atd.). Pravidla získávání dotace a její výše bude vždy ur ena do konce února
daného roku a zve ejn na v „informacích pro po adatele“ na webových stránkách HS.

1. 4. HS si vyhrazuje právo na umíst ní banneru s logem HS a banner  s logy partner
HS v prostoru závodu. Umíst ní banner  koordinuje Technický delegát (TD) a upravuje

smlouva mezi HS a po adatelem.

1.5. Vyhlášení výsledk  musí být provedeno d stojným zp sobem.

1.6. Po adatel má právo vybírat startovné od všech závodník  v max. výši 100,-K  pro leny
HS a 200,- K  pro ne leny HS, pokud se p ihlásí do 10 dn  p ed závodem. Na míst , nebo
hem 10 dn  p ed závodem je startovné 150 K  pro leny HS a 250 pro ne leny HS.

Vstupné pro diváky ur uje po adatel.

1.7. Každý po adatel musí zabezpe it pro závodníky a rozhod í základní ob erstvení (nap .
minerální voda, banán, tatranka, jablko apod.)

1.7.1. V izolované zón  musí být k dispozici další minerální voda.

1.7.2. V izolované zón  musí být možnost rozcvi ení a rozlezení.

2. Závodníci
2.1. Závodníci jsou povinni lézt v dresu (triko) dodaném po adatelem.

2.2. Závod  dosp lých I. a II. kategorie se mohou zú astnit pouze závodníci, kte í v daném
kalendá ním roce dosáhnou v ku nejmén  16 let.

3. Rozhod í a stav  cest
3.1. Komise deleguje technického delegáta a hlavního rozhod ího sout že. Po adatel ur í
tra ové rozhod í pro jednotlivé kategorie.

3.2. Komise doporu í a schválí hlavního stav e závodu.

4. Kategorie závod
Kategorie 1. = Mistrovství eské republiky

Kategorie 2. = Závody eského poháru

Kategorie 3. = rankingové závody

5. Propagace
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5.1. Každý po adatel je povinen nejmén  20 dní p ed závody vydat a rozeslat propozice
závodu. Propozice v této lh  je povinen zaslat také na adresu info@horosvaz.cz ke
zve ejn ní v kalendá i závod HS. Je povinen informovat lezeckou ve ejnost a komisi o
asovém programu závodu, tak aby lenové komise m li dostate ný prostor poskytnout

informace o závodech dalším médiím. Je žádoucí využít k propagaci i místní tisk. Úrove
propagace bude mít vliv na výši druhé ásti dotace (viz. Informace pro po adatele).

5.2. Po adatel je povinen zaslat výsledky e-mailem do 24 hodin po skon ení závodu správci
rankingu na adresu lumi@centrum.cz a zástupci HS na adresu info@horosvaz.cz.

6. Doba trvání závod
6.1. Závody na obtížnost kategorie I. se uskute ní ve dvou dnech: 1. den muži kvalifikace (2
cesty) + ženy kvalifikace (2 cesty), které se lezou stylem flash, 2. den muži semifinále + finále,
ženy finále (vše stylem OS).

Boulderingové závody 1. kategorie mohou být po ádány v jednom dni i ve dvou dnech.
Kvalifikace se mohou lézt stylem flash nebo OS, finále se lezou stylem OS. Po adatel si m že
sám zvolit formát finále – tj. bu  závodníci lezou zárove  na všech boulderech nebo všichni
lezou postupn  stejný boulder – stejný systém jako na SP (mohou lézt ženy i muži zárove ).

6.2. Závody na obtížnost 2. kategorie se uskute ní na dvou kvalifika ních cestách stylem flash
a finále OS v jednom dni.

6. 3. Závody v boulderingu 2. kategorie mohou mít kvalifikace flash nebo OS, finále musí být
stylem OS, p emž ve finále platí stejné možnosti jako u závod  I. kategorie.

6. 4. Závody na rychlost 1. i 2. kategorie se konají v jednom dni. Mohou být realizovány jak
klasickým, tak rekordovým formátem v souladu s Pravidly sout žního lezení HS 2012.

6. 5. Závody 3. kategorie ve všech disciplínách se konají v jednom dni. Mohou být realizovány
v jakémkoli formátu, který je v souladu s Pravidly sout žního lezení HS 2012.

7. Postupový klí
7.1. P i závodech v lezení na obtížnost kategorie I. postupuje z kvalifika ního kola do
semifinále 26 závodník  dle pravidla plovoucí kvóty. Do finále postupuje 8 závodník . Ženy
sout ží dvoukolov  a do finále jich postupuje 8.

7.2. P i závodech kategorie II. postupuje do finále 12 muž  a 8 žen.

7. 3. P i závodech v boulderingu I. i II. kategorie postupuje do finále 12 muž , 8 žen

7. 4. P i závodech v lezení na rychlost I. i II. kategorie je po et postupujících dán Pravidly
sout žního lezení HS 2012 na základ  po tu závodník  a zvoleného formátu, tedy klasického
nebo nekordového.

8. Hodnocení závod
8.1. Z každého závodu získává ú astník body do pr žného rankingu ve sportovním lezení na
obtížnost, lezení na rychlost a v boulderingu. Bodová hodnota viz. 8.2.1. Do pr žného
rankingu se zapo ítávají všechny závody plovoucího roku (za posledních 365 dní) v dané
sout žní disciplín .

8.1.2. eský pohár v lezení na obtížnost se skládá minimáln  ze dvou závod P a Mistrovství
R (M R), které m že být uspo ádáno jako mezinárodní M R. Do po adí se zapo ítávají

minimáln  dva pohárové závody a MM R. Po adí se hodnotí stejným bodovým systémem.
Kone né po adí se po ítá ze dvou nejúsp šn jších závod P a M R. V p ípad  shody
rozhoduje M R. Pokud se uskute ní 4 a více pohárových závod  v etn  M R, body za závod,
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v n mž závodníci získali nejmén  bod  se jim do celkové klasifikace nezapo ítávají.

8.1.3. eský pohár v boulderingu se skládá minimáln  ze dvou závod P a Mistrovství R
(M R), které m že být uspo ádáno jako mezinárodní M R. Do po adí se zapo ítávají
minimáln  dva pohárové závody a M R. Po adí se hodnotí stejným bodovým systémem.
Kone né po adí se po ítá ze dvou nejúsp šn jších závod P a M R. V p ípad  shody
rozhoduje M R. Pokud se uskute ní 4 a více pohárových závod  v etn  M R, body za závod,
v n mž závodníci získali nejmén  bod  se jim do celkové klasifikace nezapo ítávají.

8.1.4 eský pohár v lezení na rychlost se skládá z minimáln  jednoho závodu P a
Mezinárodního mistrovství R (M R), které m že být uspo ádáno jako mezinárodní M R. Do
po adí se zapo ítávají oba závody. Pokud se uskute ní 4 a více pohárových závod  v etn

R, body za závod, v n mž závodníci získali nejmén  bod  se jim do celkové klasifikace
nezapo ítávají.

9. Lezecká st na a izolace
9.1. Pro závody P jsou parametry st ny tyto: Min. výška 10 m a možnost stavby lezecké cesty
o délce min. 12 m.  Pro Boulder 4 m výška a možnost stavby min. ty  boulder  o minimálním
po tu 6 krok , tak aby si závodníci nep ekáželi.

9.2. V p ípad , že st na nespl uje výškové požadavky, požádá po adatel komisi o posouzení
st ny.

9.3. Rozlézací st na v izolaci musí mít velikost min. 9 m2. Do izolace by m l být odd lený
vstup.  Musí být hlídaná po adatelem!

9.3.1. Závodníci musí mít k dispozici toalety.

10. Personální zabezpe ení závodu P

JURY
o Technický delegát HS – placený HS

o Hlavní rozhod í – placený HS

o U závod  2 kategorie je možno slou it funkci TD+HR

o 2 rozhod í kategorie – z ad po adatel , zkušený, se znalostí pravidel, nezávislí

STAV I
o Hlavní stav  – schválený HS, placený po adatelem

o Pomocníci stav e

ORGANIZÁTO I
o editel závodu

o asistenti – isolace, st na – jisti i atd., bezpe nost a zdravotnický personál

o jisti i

o isti i lezeckých cest

o obsluha videa a asomíry

o media
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11. Ostatní
11.1 Výši finan ní a p ípadn  jiné podpory závod  všech kategorií schvaluje komise. V p ípad
nedodržení Pravidel sout žního lezení HS platných pro rok 2012 i ustanovení provád cích

edpis  v etn  personálního zajišt ní bude dotace krácena.

11.2 Pro závody III. Kategorie mají výše uvedené p edpisy doporu ující charakter. Po adatelé
mohou pravidla p izp sobit svým možnostem a místním zvyklostem.  Zcela závazné jsou pro
po adatele pouze body  5.1 a 5.2

11.3. Nedílnou sou ástí t chto p edpis  jsou Pravidla sout žního lezení HS 2012.


