
Seznam závod ů IWC obtížnost (UIAA Ice World Cup) 

UIAA IWC – Korea /14. - 15.1.2012/  
UIAA IWC – Saas Fee/ 20. -21.1.2012/  
UIAA IWC - Champagne en Vanoise /2. - 4.2.2012/  
UIAA IWC – Busteni /10. - 11.2.2012/  
UIAA IWC - Moscow /3. - 4.3.2012/  
UIAA IWC - Kirov /8. - 10.3.2012/ 

Způsob nominace do reprezenta čního družstva 

• Závodníci se do reprezentace pro UIAA Ice World Cup v obtížnosti nominují na 
základě výsledků v loňském ročníku IWC nebo na základě výkonnosti odpovídající 
nárokům IWC prokázané při účasti na nominačním závodě. Na rychlost je závodník 
nominován na základě výsledku z MČR 2011 v lezení v ledu na rychlost ve Víru a 
vlastní žádost.  

• Nominačním závodem pro IWC 2012 je MČR v Black Diamond Drytoolcup Brno v 
Brně 10.12.2011 a MSR v Drytoolingu v Žilině 3.12.2011.  

• Nominace závodníka na obtížnost i rychlost zakládá právo reprezentanta zúčastnit se 
mezinárodních závodů IWC - z rozpočtu svazu mu bude hrazena licence a pojištění. 
Dále nominace na obtížnost zakládá nárok na úhradu části nákladů spojených s 
účastí na závodech v ME v Saas Fee (5000 Kč), Champagne en Vanoise (2000 Kč) a 
Busteni (2000 Kč). Pro závodníky na rychlost není možné z ekonomických důvodů 
příspěvek hradit - hradí si veškeré náklady samostatně.  

• Příspěvek na letenky na závod do Korei bude uhrazen ve výši 10000 Kč Lucii 
Hrozové. Do Ruska - Kirov není možné příspěvek z hlediska ekonomické situace 
svazu přidělit.  

• Pokud některý ze zájemců o účast v seriálu IWC neprokáže na nominačním závodě 
odpovídající výkonnost pro IWC, může požádat komisi sportovního lezení o udělení 
výjimky. ČHS pro závodníka s takto udělenou výjimkou zprostředkuje licenci, ale 
závodník si licenci hradí sám v plné výši bez nároku na její zpětné proplacení, stejně 
jako si hradí sám veškeré náklady spojené s účastí na závodech.  

• Nominace je stanovena výhradně pro závody na obtížnost. Závodů na rychlost se 
mohou reprezentanti účastnit na vlastní žádost bez jakýchkoliv nároků na úhradu 
nákladů spojených s účastí v závodě na rychlost. 

Příspěvky na úhradu náklad ů 

• Pravidla náhrady nákladů se vztahují na řádně nominované reprezentanty. 
Reprezentanti jimž je start v IWC umožněn udělením výjimky si hradí veškeré náklady 
sami, příspěvek jim může být udělen na základě odpovídajícího výsledku v závodě.  

• Řádně nominovaným reprezentantům je pro rok 2011 stanovena výše náhrad na 
jednotlivé závody následovně: 
- úhrada licence a pojištění (2500 Kč na závodníka) 
- úhrada cestovného, startovného a ubytování paušalní částkou na závod a 
reprezentanta - ME Saas Fee 5000 kč, Champagne en Vanoise 2000 Kč , Busteni 
2000 Kč  

• Reprezentantům nominovaným na vlastní žádost je při postupu do semifinále hrazen 
příspěvek v následující výši: 
- úhrada cestovného ve výši 0,60 Kč/Km + 1/4 nákladů na dálniční známky, tunely, 
atd.  
- úhrada startovného  

• Proplacení nárokovaného příspěvku na úhradu nákladů s účastí v IWC je možné až 
po předání daňově vyúčtovatelných dokladů na sekretariát ČHS. Vyúčtování musí 



obsahovat originály dokladů a výsledkovou listinu. Obojí je reprezentant povinen 
zaslat na sekretariát ČHS a kopii vyúčtování vedoucímu komise do 10 pracovních 
dnů od proběhnutí závodu. V případě spojení jednotlivých výjezdů (např. Saas Fee + 
Vanoise, nebo Moskva + Kirov) do 10 dnů od návratu z výjezdu.  

• Pokud reprezentant nepodá vyúčtování do 10 pracovních dnů od proběhnuté akce na 
kterou je požadován příspěvek nárok na proplacení propadá v plné výši.  

• Je vhodné aby se reprezentant účastnil všech dostupných závodů IWC 2012. Komise 
se bude snažit poskytnout logistickou podporu účasti na závodech IWC Saas Fee, 
IWC Champagne en Vanoise a IWC Busteni.  

• Z ekonomického hlediska komise doporučuje úvodní závod IWC v Koreji pouze pro 
Lucii Hrozovou na základě výsledků v IWC 2011, kdy jí přiděluje příspěvek na závod 
v celkové výši 10000,- Kč. Pro ostatní nominované závodníky není příspěvek na 
závod v Korei ekonomicky možný.  

• Na závod v ruském Kirovu není možné příspěvek poskytnout.  
• Členem reprezentace se může stát pouze člen ČHS.  
• Komise si vyhrazuje právo upravit výši náhrad podle aktuální finanční situace v roce 

2012. Případně nevyčerpané přidělené finanční prostředky budou vráceny do 
celkového rozpočtu komise. 

Ostatní ustanovení 

• Závodníci, kteří nejsou nominováni do reprezentace, se mohou závodů světového 
poháru zúčastnit na vlastní náklady, ale v případě umístění v semifinále nebo finále 
IWC mají nárok na mimořádné odměny a úhradu cestovních nákladů ve výši 
odpovídající umístění. 

• Svůj zájem o účast ve světovém poháru musejí všichni závodníci potvrdit e-mailem 
nebo písemně (předsedovi komise) nejpozději do 20.12.2010, tak aby pro ně bylo 
možné zažádat udělení závodní licence.  

• Maximální povolený počet nenominovaných závodníků na závody světového poháru 
je 4 (platí pro všechny kategorie dohromady). Pokud počet zájemců převyšuje tento 
limit rozhoduje o účasti umístění na nominačním závodě nebo jiným odpovídajícím 
způsobem prokázaná výkonnost. O účasti zájemce rozhoduje po posouzení úrovně 
výkonnosti komise.  

• S reprezentanty bude sepsána smlouva o reprezentaci, která upřesní další práva a 
povinnosti reprezentanta. 

Odměny za mimo řádné výkony 

• Podle celkových výsledků IWC a aktuální ekonomické situace komise rozhodne o 
výši odměn a jejich formě v průběhu zimní sezóny IWC 2012.  

• Komise si vyhrazuje právo nevyplatit nebo upravit výši odměny za mimořádný výkon 
podle aktuální ekonomické situace ČHS. 

Radek Lienerth - Komise soutěžního lezení dospělých – drytooling 
19.12.2011 

 


