
Nomina ční pravidla do reprezentace v sout ěžním lezení dosp ělých ČR pro rok 2012 
 
Na základě výsledků v roce 2011 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 2012 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 - 31. 3. 2012  
• ČP Zlín - 7. 4. 2012  
• ČP Praha - Smíchov - 26. 5. 2012 
 
Bouldering 
Reprezentační družstvo pro rok 2012 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 Slaný - 17. 3. 2012  
• ČP Olomouc - 24. 3. 2012 
 
Rychlost 
Reprezentační družstvo pro rok 2012 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 - Smíchov - 1. 4. 2012 
 

Podmínkou zařazení do reprezentačního družstva ve všech kategoriích je nominace dle nominačních 
pravidel 2012, podpis reprezentační smlouvy a vyřízení mezinárodní závodní licence. Reprezentant 
musí být členem ČHS. 

Vzhledem k situaci z minulých sezón, 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 2012 přijato následující opatření: nominovaný 
reprezentant zašle do deseti dnů po posledním nominačním závodě spolu se žádostí o licenci na účet 
ČHS zálohu ve výši odpovídající ceně licence (záloha byla stanovena na 900 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 4. místa v rychlosti v 
ČP dospělých 2012 po nominačních závodech. 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, může být nominován za závodníka, který 
neprojevil zájem reprezentovat, další závodník z kategorie dospělých s odpovídající výkonností - tj. do 
6. místa v obtížnosti a boulderingu a do 4. místa v rychlosti v ČP dospělých 2012 po nominačních 
závodech, ale pouze pokud se zaváže minimálně ke třem startům v mezinárodních závodech na 
úrovni SP a MS. Jinak 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 2012, 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. 

 
Tomáš Binter, předseda komise soutěžního lezení dospělých 
20.1.2012 


