
Pravidla poskytování příspěvku na náklady spojené s reprezentací na 
mezinárodních závodech v soutěžním lezení v roce 2012 

 

 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 zařazení do reprezentačního družstva ČR  je nominace dle nominačních 

pravidel 2012, podpis reprezentační smlouvy, vyřízení mezinárodní závodní licence a 

odevzdání "Karty závodníka" - předběžné přihlášky na závody v roce 2012. Reprezentant 

musí být členem ČHS. 

 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 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 (mailem) oznámit předsedovi komise 

nejpozději 20 dnů před deadline k přihlášení k danému závodu.  

  

Nominovaní závodníci musí nejpozději do 20 dnů před deadline k přihlášení závodů písemně 

(mailem) potvrdit vedoucímu komise účast na závodech, na které se předběžně přihlásili v Kartě 

závodníka. 

  

Další hrazení nákladů na MS a SP bude odstupňováno dle výkonnosti takto: 

  

Obtížnost + bouldering: 

• Evropské závody:  



o Umístění do 30 místa - 1,50 kč/km  

o Semifinále - 2kč/km  

o Finále - 3kč/km + ubytování do 20E max. 2 noci  

o 2. - 4. místo - 3,50 kč/km + ubytování do 20E max. 2 noci  

o 1. místo - 4 kč/km + ubytování do 20E závodník + osobní kouč max. 2 noci 

• Mimoevropské závody:  

o Umístění do 30 místa - příspěvek 3 000,- Kč  

o Semifinále - příspěvek 5 000,- Kč  

o Finále - příspěvek 8 000,- Kč  

o 2. - 4. místo - příspěvek 10 000,- Kč + ubytování do 20E max. 2 noci  

o 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:  

o Osmifinále - 1,50 kč/km  

o Čtvrtfinále - 2kč/km  

o Semifinále - 3kč/km + ubytování do 20E max. 2 noci  

o 2. místo - 3,50 kč/km+ubytování do 20E max. 2 noci  

o 1. místo - 4 kč/km + ubytování do 20E závodník + osobní kouč max. 2 noci 

•  Mimoevropské závody:  

o Osmifinále - příspěvek 3 000,- Kč  

o Čtvrtfinále - příspěvek 5 000,- Kč  

o Semifinále - příspěvek 8 000,- Kč+ubytování do 20E max. 2 noci  

o 2. místo - 10 000,- Kč + ubytování do 20E max. 2 noci + ubytování do 20E max. 2 

noci  

o 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 Paříž 

obtížnost + bouldering), bude těmto závodníkům vyplacen i příspěvek na pobyt v místě konání 

závodu mezi starty v těchto disciplínách. 

  

V případě, že se členové reprezentace nominovaní na základě výsledků roku 2011 (Adam Ondra, 

Libor Hroza) úspěšně zúčastní závodů, na něž se vztahuje dotace MŠMT, budou jim náklady 

uhrazeny zvýhodněnou sazbou, případně vyrovnány jednorázovým bonusem. 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 

2012. Případně nevyčerpané přidělené finanční prostředky budou vráceny do celkového 

rozpočtu komise. 

  

Tomáš Binter 

20.1.2012 

 


