
Dotace pro po řadatele tuzemských závod ů v sout ěžním lezení v roce 2013 

Komise soutěžního lezení dospělých ČHS podporuje tyto závody:  
• závody 1. kategorie - mistrovství ČR (obtížnost, bouldering, rychlost) 
• závody 2. kategorie - Český pohár (obtížnost, bouldering, rychlost) 
• rankingové závody (obtížnost, bouldering) 

 
Komise soutěžního lezení mládeže podporuje tyto závody:  

• závody 1. kategorie - mistrovství ČR (obtížnost, rychlost) 
• závody 2. kategorie - Český pohár (obtížnost1, rychlost) 
• regionální pohár mládeže2 (obtížnost) 

 
ČHS poskytuje pořadatelům dotace na základě smlouvy uzavřené mezi ČHS a příslušným pořadatelem. 
Uzavření smlouvy se nepožaduje pouze v případě rankingových závodů dospělých.  
 
Dotace na závody 1. a 2. kategorie dospělých a na všechny kategorie závodů mládeže se poskytují ve 
dvou složkách:  
• základní dotace 
• doplňková dotace 
Na rankingové závody dospělých se poskytuje pouze základní dotace.  
 
Základní dotace se poskytuje v plné výši za předpokladu, že se závod uskuteční. Ve zcela výjimečném 
případě může příslušná komise rozhodnout, že část základní dotace poskytne i v případě, že závod 
musel být zrušen bez zavinění pořadatele.  
 
Doplňková dotace se poskytuje se v závislosti na kvalitě uspořádaného závodu (dodržení stanovených 
podmínek, propagace závodu v médiích apod.). Základní podmínkou je včasné předání výsledků závodu 
příslušné komisi, správci rankingu a sekretariátu ČHS. Rozhodnutí o  výši dotace je věcí komise.  
 
Dotace se pořadatelům poskytují po uskutečnění závodu, po předložení vyúčtování sekretariátu ČHS. 
Zálohovou dotaci lze poskytnout jen ve zcela výjimečných a zdůvodněných případech.  
 
Závody dosp ělých – lezení na obtížnost a bouldering 
Kategorie závodu základní dotace doplňková dotace 
MČR, závod 1. kat. 20.000 Kč 11.000 Kč max. 
ČP, závod 2. kat.  15.000 Kč   9.000 Kč max. 
rankingový závod   3.000 Kč --- 
 
Závody dosp ělých – lezení na rychlost 
Kategorie závodu základní dotace doplňková dotace  
MČR, závod 1. kat. 11.000 Kč 4.000 Kč max.  
ČP, závod 2. kat.    9.000 Kč 3.000 Kč max.  
 
Závody mládeže – lezení na obtížnost 
Kategorie závodu základní dotace doplňková dotace 
MČR, závod 1. kat. 18.000 Kč   7.000 Kč max. 
ČP, závod 2. kat.  15.000 Kč   7.000 Kč max. 
Tendon Cup regionální 
pohár mládeže 

  6.000 Kč   2.000 Kč max.  

 
Závody mládeže – lezení na rychlost  
Kategorie závodu základní dotace doplňková dotace 
MČR, závod 1. kat.   7.000 Kč   3.000 Kč max. 
ČP, závod 2. kat. 
(2 závody za víkend) 

  6.000 Kč 
(  8.000 Kč) 

  2.000 Kč 
(  3.000 Kč max.) 

                                                           

1
 Tendon Český pohár mládeže v lezení na obtížnost 

2
 Tendon Cup regionální pohár mládeže v lezení na obtížnost 



 


