
Nomina ční pravidla pro stanovení reprezentace ČR na rok 2011 
Závodní lezení dosp ělých  
 
Na základě výsledků v roce 2010 jsou do reprezentačního družstva jmenováni a 
nominačních závodů se nemusí zúčastnit: 

• Obtížnost - Adam Ondra  
• Rychlost - Libor Hroza ml.  
• Bouldering - Adam Ondra 

 
Obtížnost  

Reprezentační družstvo pro rok 2011 bude čtyřčlenné, tedy v kategorii mužů se mohou 
nominovat další 3 lezci, v kategorii žen se mohou nominovat celkem 4 závodnice. 
Nominace bude stanovena na základě pořadí v ČP na základě tří nominačních závodů: 
ČP Lomnice nad Popelkou 2. 4. 2011 
ČP Jablonec nad Nisou 28. 5. 2011 
MČR Praha - Smíchov 11. - 12. 6. 2011 
 

Bouldering  
Reprezentační družstvo pro rok 2011 bude čtyřčlenné, tedy v kategorii mužů se mohou 
nominovat další 3 lezci, v kategorii žen se mohou nominovat celkem 4 závodnice. 
Nominace bude stanovena na základě pořadí v ČP na základě dvou nominačních závodů: 
ČP Brno 26. 2. 2011 
ČP Ústí nad Labem 26. 3. 2011 
 

Rychlost  
Reprezentační družstvo pro rok 2011 bude tříčlenné, tedy v kategorii mužů se mohou 
nominovat další 2 lezci, v kategorii žen se mohou nominovat celkem 3 závodnice. 
Nominace bude stanovena na základě jednoho nominačního závodu: 
ČP Praha - Mammut Holešovice 19. 3. 2011 
 
Podmínkou zařazení do reprezentačního družstva ve všech kategoriích je nominace dle 
nominačních pravidel 2011, podpis reprezentační smlouvy a vyřízení mezinárodní závodní 
licence. Reprezentant musí být členem ČHS. 
Vzhledem k situaci z loňské sezóny, kdy několik nominovaných závodníků zažádalo o 
licenci, ta byla ČHS uhrazena, tito závodníci pak nenastoupili k žádnému mezinárodnímu 
závodu a prostředky na licence tak byly vynaloženy zbytečně, bude pro sezónu 2011 přijato 
následující opatření: nominovaný reprezentant zašle spolu se žádostí o licenci na účet ČHS 
zálohu ve výši ceny licence (35E dle kurzu 26 Kč/1E, tedy 910 Kč), ta mu po startu alespoň v 
jednom závodě SP nebo MS bude vrácena. Pokud zálohu neuhradí, je to považováno za 
nezájem o reprezentaci a závodník není zařazen do reprezentačního družstva. Výjimku z 
tohoto opatření může udělit pouze předseda komise. 
Pokud nominovaný závodník či závodnice neprojeví zájem reprezentovat, bude za 
nominovaného považován nejbližší zástupce mládežnických kategorií s právem startu mezi 
dospělými (kategorie A a junioři) s odpovídající výkonností - tj. do 6. místa v obtížnosti a 
boulderingu a do 5. místa v rychlosti. Důvodem je podpora perspektivních lezců se zájmem 
závodit a to, že mají jako reprezentanti v mládežnických kategoriích licenci již uhrazenu. 
Pokud nebude zástupce mládeže s odpovídající výkonností, nebude za závodníka, který 
neprojeví zájem reprezentovat donominován další závodník a počet členů reprezentačního 
družstva se tak sníží. 
Bude-li pro závod MS nebo SP stanovena nižší kvóta pro počet startujících, než bude 
nominovaných zájemců o start (podle podmínek z minulých sezón by se to týkalo pouze SP 
v boulderingu a obtížnosti v kategorii žen), bude pro start v daném závodě rozhodující 
pořadí, v němž byli závodníci nominováni, tedy pořadí po všech nominačních závodech. 
Na SP i MS (pokud budou volná místa dle kvóty) může startovat i závodník, který se 
nenominoval do reprezentace 2011, pokud si uhradí poplatek za mezinárodní závodní licenci 



a startovné pro dané závody. Pokud dosáhne výsledku vyššího než 30. místo v soutěžích v 
obtížnosti a boulderingu nebo osmifinále v rychlosti, bude mu zpětně uhrazena licence a 
startovné a náklady mu budou proplaceny stejně, jako nominovaným reprezentantům. 
Nenominovaný závodník musí svůj zájem o start písemně oznámit předsedovi komise 
nejpozději 20 dnů před deadline k přihlášení k danému závodu. 
Organizátoři Mistrovství světa ve sportovním lezení v italském Arcu stanovili definitivní 
deadline pro registraci závodníků na 15. 5. 2011, což si vyžádalo změnu termínu druhého 
nominačního závodu v lezení na obtížnost v Jablonci nad Nisou na 7. 5. 2011. Vzhledem k 
tomu, že reprezentace ČR v lezení na obtížnost bude definitivně stanovena až po MČR na 
Smíchově, dojde k nominaci na MS v Arcu následujícím způsobem: 3 nejlepší muži (kromě 
již nominovaného Adama Ondry) a 4 nejlepší ženy po dvou nominačních závodech (Lomnice 
nad Popelkou a Jablonec nad Nisou) budou na základě potvrzení zájmu startovat na MS a 
splnění všech podmínek (viz informace pro nominované - zaplacení zálohy na licenci, 
odevzdání podkladů pro vyřízení licence, podpis reprezentační smlouvy, vyplnění karty 
závodníka, členství v ČHS) přihlášeni na MS. Vzhledem k tomu, že kvóta pro start na MS je 
5 závodníků, může být v případě zájmu a zaplacení licence přihlášen ke startu na MS další 1 
muž a 1 žena v aktuálním pořadí po dvou nominačních závodech, přičemž záloha na licenci 
bude vrácena dle nominačních pravidel pouze nominovaným na základě tří závodů, tedy 
včetně MČR, a těm také bude nadále placeno startovné + příspěvek na náklady dle 
zveřejněných pravidel. Ostatní ustanovení nominačních pravidel zůstávají v platnosti. 

 
Pravidla poskytování p říspěvku na náklady spojené s reprezentací  

Každý nominovaný reprezentant startující na MS a SP bez rozdílu kategorií bude mít 
hrazeno:  
- startovné 
- mezinárodní závodní licenci 
- pojistné  
- cestovné na evropské závody - 1kč/km 
- cestovné na mimoevropské závody na základní výkonnostní úrovni nebude hrazeno 
Podmínkou za řazení do reprezenta čního družstva ČR je nominace dle nomina čních 
pravidel 2011, podpis reprezenta ční smlouvy a vy řízení mezinárodní závodní licence. 
Reprezentant musí být členem ČHS. 
 
Na SP i MS (pokud budou volná místa dle kvóty) může startovat i závodník, který se 
nenominoval do reprezentace 2011, pokud si uhradí poplatek za mezinárodní závodní licenci 
a startovné pro dané závody. Pokud dosáhne výsledku lepšího než 30. místo v soutěžích v 
obtížnosti a boulderingu nebo osmifinále v rychlosti, bude mu zpětně uhrazena licence a 
startovné a náklady mu budou proplaceny dle následující tabulky stejně, jako nominovaným 
reprezentantům. Nenominovaný závodník musí svůj zájem o start písemně oznámit 
předsedovi komise nejpozději 20 dnů před deadline k přihlášení k danému závodu. 
 
Další hrazení náklad ů na MS a SP bude odstup ňováno dle výkonnosti:  
 
Obtížnost + bouldering:  
Evropské závody: 
Umístění do 30 místa - 1,50 kč/km 
Semifinále - 2kč/km 
Finále - 3kč/km + ubytování do 20E max. 2 noci 
2. - 4. místo - 3,50 kč/km + ubytování do 20E max. 2 noci 
1. místo - 4 kč/km + ubytování do 20E závodník + osobní kouč max. 2 noci 
 
Mimoevropské závody: 
Umístění do 30 místa - příspěvek 3 000,- Kč 
Semifinále - příspěvek 5 000,- Kč 
Finále - příspěvek 8 000,- Kč 



2. - 4. místo - příspěvek 10 000,- Kč + ubytování do 20E max. 2 noci 
1. místo - příspěvek 12 000,- Kč ubytování do 20E závodník + kouč max. 2 noci 
V případě, že počet startujících klesne pod počet účastníků v dané úrovni (pod 30 
startujících celkově, pod 26 semifinalistů v obtížnosti popř. 20 semifinalistů v boulderingu) 
bude tato úroveň zaplacena základní sazbou 1kč/km (u mimoevropských závodů nebude 
vyplacen žádný příspěvek), od následující úrovně platí stanovený způsob financování. 
 
Rychlost:  
Evropské závody: 
Osmifinále - 1,50 kč/km 
Čtvrtfinále - 2kč/km 
Semifinále - 3kč/km + ubytování do 20E max. 2 noci 
2. místo - 3,50 kč/km+ubytování do 20E max. 2 noci 
1. místo - 4 kč/km + ubytování do 20E závodník + osobní kouč max. 2 noci 
 
Mimoevropské závody: 
Osmifinále - příspěvek 3 000,- Kč 
Čtvrtfinále - příspěvek 5 000,- Kč 
Semifinále - příspěvek 8 000,- Kč+ubytování do 20E max. 2 noci 
2. místo - 10 000,- Kč + ubytování do 20E max. 2 noci + ubytování do 20E max. 2 noci 
1. místo - příspěvek 12 000,- Kč+ubytování do 20E závodník + osobní kouč max. 2 noci 
V případě, že počet startujících klesne pod počet účastníků v dané úrovni (pod 16 v 
osmifinále atd.) bude tato úroveň zaplacena základní sazbou 1kč/km (u mimoevropských 
závodů nebude vyplacen žádný příspěvek), od následující úrovně platí stanovený způsob 
financování. 
Pokud u některého ze závodníků startujících v rámci jednoho závodu ve více disciplínách 
vznikne nárok na proplacení ubytování na základě výkonů v obou ev. třech disciplínách 
(např. MS Arco obtížnost + bouldering), bude těmto závodníkům uhrazen i pobyt v místě 
konání závodu mezi starty v těchto disciplínách. 
V případě, že se členové reprezentace nominovaní na základě výsledků roku 2010 (Adam 
Ondra, Libor Hroza) úspěšně zúčastní závodů, na něž se vztahuje dotace MŠMT, budou jim 
náklady uhrazeny zvýhodněnou sazbou, případně vyrovnány jednorázovým bonusem. V 
případě Adama Ondry se jedná o SP Milano (bouldering), SP Xining (obtížnost), MS Arco a 
MSJ Imst (obtížnost), v případě Libora Hrozy o SP Milano (rychlost), SP Xining (rychlost) a 
MS Arco. 
U všech ostatních závodníků bude na uvedených závodech uplatněna sazba zvýhodněná o 
25% při umístění od 16. místa výše. 
 
Komise si vyhrazuje právo upravit výši náhrad podle aktuální finanční situace v roce 2011. 
Případně nevyčerpané přidělené finanční prostředky budou vráceny do celkového rozpočtu 
komise. 
 
Tomáš Binter, předseda komise soutěžního lezení dospělých 
 


