
Pravidla pro Tendon Cup regionální pohár mládeže 
ve sportovním lezení na obtížnost pro rok 2013 

 
Závody Tendon Cup regionální pohár mládeže jsou určeny pro začínající a středně 
pokročilé lezce do 16 let. Z důvodů dosažené a na jiných závodech prokázané vyšší sportovní 
úrovně než která odpovídá charakteru těchto závodů, mohou startovat pouze mimo soutěž tito 
závodníci: 
 
1. závodníci z 1. – 3. místa celkového pořadí Tendon Českého poháru mládeže 2012 
2. závodníci, kteří se umístí na  1. – 3. místě alespoň na třech závodech na obtížnost Tendon 

Českého poháru mládeže 2013 včetně MČR 2013 
3. závodníci, kteří se umístili na 1. – 26. místě (muži) a 1. – 6. místě (ženy) v jakémkoliv závodě 

Českého poháru dospělých 2012 a MČR 2012 
4. závodníci, kteří se umístí na  1. – 26. místě (muži) a 1. – 6. místě (ženy) v jakémkoliv závodě 

Českého poháru dospělých 2013 a MČR 2013 
5. závodníci zařazení do reprezentace (v lezení na obtížnost) pro rok 2012 a 2013, kteří se 

zúčastnili (zúčastní) alespoň jednoho závodu EP a MSJ, který není na území ČR. 
6. první tři závodníci ze všech kategorií z celkových výsledků Tendon Cup regionálního poháru 

2012 
 
Výše uvedení a zahraniční účastníci (i Slovensko) mohou startovat, po dohodě s pořadatelem, 
pouze mimo soutěž. O jejich případném ocenění rozhoduje pouze pořadatel.  
 
Jmenný seznam těchto závodníků je v příloze tohoto předpisu a je průběžně aktualizován. 
 
Výjimky ze soutěžních pravidel  

Pro závody platí „Prováděcí předpisy pro závody mládeže ve sportovním lezení pro rok 2013“ a 
„Pravidla soutěžního lezení ČHS 2013“ s výjimkami v těchto bodech: 

1.4. OFICIÁLNÍ SOUTĚŽNÍ ČINITELÉ: 
- Lze sloučit funkci hlavního rozhodčího a ředitele soutěže. Pro tento charakter soutěží není 

jmenován delegát ČHS 
3.11 POUŽITÍ VIDEOZÁZNAMU PRO POTŘEBY ROZHODČÍCH. 

- Záleží na možnostech pořadatele zda zajistí video záznam finálových cest, který pak může 
sloužit pro případné posouzení protestů. 

 
3.13 HODNOCENÍ A ŽEBŘÍČKY 

- Závody Tendon regionální pohár mládeže mají své vlastní hodnocení zveřejněné na 
webových stránkách ČHS a v prováděcích předpisech pro závody mládeže 

 
4.4 PROHLÍDKA CEST 

- Na prohlídku cesty mohou závodníci i s trenéry u kategorie E a D 
 
4.5. BEZPEČNOST A JIŠTĚNÍ 
Kvalifikační cesty: 
Kategorie E a D musí lézt s horním jištěním (top-rope) stylem "FLASH", cesta musí být předlezena 
Kategorie C, B – záleží na rozhodnutí pořadatele. Pokud bezpečnostní podmínky nedovolují horní 
jištění, doporučuje se lézt se spodním jištěním s podmínkou zajištění minimálně v první expresce. 
 
Finálové cesty: 
Kat. E, D musí lézt s horním jištěním (top-rope), stylem "ON-SIGHT",  
Kat. C, B musí lézt se spodním jištěním stylem "ON-SIGHT". Případnou změnu povoluje hlavní 
rozhodčí. 
 
Při lezení s horním jištěním (top-rope) je přípustné navázání závodníka dle bodu 6.2.5.b) (dvě 
zámkové karabiny proti sobě). 
 



4.6 PRŮBĚH LEZENÍ 
4.6.1 Stanovená délka doby lezení může být pro kvalifikační kola i finále upravena hlavním 
rozhodčím. 
 
4.6.2. Prodleva doby pro nastoupení do cesty (limit 40 sekund) není důvodem pro disciplinární 
postih u kategorií E, D, C – závodník je pouze rozhodčím upozorněn. 
4.6.5. Rozhodčí je povinen závodníka včas upozornit na zapnutí expresky nebo na její špatné 
zapnutí. 
4.6.6. Frekvence čištění chytů záleží na rozhodnutí hlavního rozhodčího. 
 
4.11. UKONČENÍ POKUSU NA CESTĚ. 

- Rozhodčí povolí závodníkovi na jeho žádost jeden další pokus v kvalifikačních cestách 
v případě pádu pod první expreskou nebo pod určeným chytem, oznámeným v průběhu 
prohlídky. 

 
4.12.POUŽITÍ VIDEOZÁZNAMU 

- Záleží na možnostech pořadatele zda zajistí video záznam finálových cest, který pak může 
sloužit pro případné posouzení protestů. 

 
8.2. SOUTĚŽNÍ ODVOLACÍ POROTA 
Členy soutěžní odvolací poroty jsou: Hlavní rozhodčí, oba rozhodčí na dané cestě a stavěč. 
 
8.6.POPLATKY ZA PROTESTY 

- Poplatek je ve výši 200,-Kč 

 
Příloha: 

Seznam závodníků s vyšší sportovní výkonností: 
 

Bod 
pravidel 

Příjmení, jméno 

1. Doleček Lukáš, Cink Jáchym, Danielka Petr 
Vlk Vojtěch, Trojan Vojtěch, Kendík Jan 
Sedláček Vojtěch, Kliger Petr, Peltrám Tomáš 
Křížová Hana, Adamovská Eliška, Kubátová Tereza 
Peltrámová Veronika, Matúšová Michaela, Večeřová Sabina 
Vincourková Jana, Zachrdlová Kateřina, Vlčková Eliška 

2. Slezák Ondřej, Tvrzníková Nela, Bulínová Eliška, Deuserová Emma 
Burián Matěj, Hejdůšek Radim, Adam Pavel, Adamovská Eliška, Křížová Hana, 
Slezáková Lenka 

3. 0 

4. 0 

5. Doseděl Jan, Doseděl Miroslav, Krůtil Pavel, Scheuerová Veronika, Pokorná Andrea,  

6. Šimůnek Jan, Babača Čeněk, Míl Jakub,  
Skoupý Jakub, Hejdušek Radim, Danielka Petr 
Adam Pavel, Salaj Martin, Zelenka Kryštof 
Bulenová Eliška, Cibulková Tereza, Deuserová Emma 
Deuserová Anna, Staňková Anna Marie, Lojkásková Adéla 
Kostelecká Tereza, Růžičková Magdaléna, Pencová Tereza 
Halmo Klára, Hudečková Kristína, Bogárová Jana 

 


