
  
 

 

Místo konání: Loděnice Troja, Praha 7 

Datum: 28. 9. 2013 

Kategorie: muži, ženy - závodu se mohou zúčastnit lezci, kteří v roce 2013 dosáhnou 16 let a starší 

(ročník narození 1997 a starší), závod je otevřený pro české i zahraniční účastníky 

Registrace: na místě, závodníci se mohou registrovat průběžně i v době konání kvalifikace, 

registrace bude ukončena 60 minut před ukončením kvalifikace 

Startovné: zdarma 

Systém závodu: kvalifikace pro ženy i muže systémem flash na 6 kvalifikačních cestách 

v obtížnostech od 5 UIAA do 9+ UIAA, každému soutěžícímu bude započítán výsledek ze dvou cest 

vyšší obtížnosti, než je cesta, v níž dosáhl Topu nebo ze dvou cest nejvyšší obtížnosti (8+/9- a 9+), 

pokud alespoň v jedné z nich dosáhne Topu - přesný formát kvalifikací viz níže. Do finále postoupí 

nejlepších 10 mužů a 10 žen z kvalifikace. Finále systémem on-sight dle pravidel ČHS 2013. 

Jističi: pro kvalifikace i finále je připraven dostatek jističů  

Cesty staví: Jan Zbranek (International Chief Route Setter IFSC) a Raúl Torres, supervizor a 

spoluautor finálových cest – Adam Pustelnik (International Chief Route Setter IFSC) 

Hlavní rozhodčí: Jindřich Pražák (mezinárodní rozhodčí IFSC) 

Ceny:  1. místo 400 EUR + věcná cena, 2. místo 200 EUR + věcná cena, 3. místo 100 EUR + věcná 

cena, 4. - 10. místo věcná cena 

 

Časový harmonogram: 

9:00 – zahájení registrace obou kategorií 

9:45 – předlezení kvalifikačních cest 

10:00 – zahájení kvalifikace (obě kategorie) 

14:45 – ukončení registrace 

15:45 – ukončení kvalifikace 

19:45 – uzavření izolace (obě kategorie) 

20:00 – finále (souběžně obě kategorie) 

21:10 – vyhlášení výsledků 



   
 

 

 

Formát závodu 

Pro závodníky je připraveno 6 kvalifikačních cest v orientačních obtížnostech 5, 6, 7, 8, 8+/9- a 9+ 

UIAA. Leze se systémem flash, závodní cesty budou předlezeny. Každý účastník má jeden pokus 

v každé cestě, cesty může zkoušet v libovolném pořadí po celou dobu konání kvalifikace. Závodník 

nemusí nastoupit do všech cest. 

Do celkového hodnocení bude započítán výsledek ve dvou cestách postupně následující vyšší 

obtížnosti, než bude nejtěžší cesta, v níž závodník dosáhl Topu.  Závodník nemusí nastoupit do 

cest nižší obtížnosti, než je ta, v níž dosáhl Topu s výjimkou dosažení Topu v nejtěžší cestě (9+) – 

v takovém případě musí závodník nastoupit ještě do cesty následující nižší obtížnosti (8+/9-), ale 

pokud zde pak Topu nedosáhne, nemusí už nastoupit do dalších cest nižší obtížnosti a bude mu 

započten výsledek ze dvou cest nejvyšší obtížnosti. Pokud závodník dosáhne Topu ve druhé 

nejobtížnější cestě (8+/9-), nemusí už absolvovat cestu nižší obtížnosti, ale bude mu započten 

výsledek z této cesty a z následující těžší cesty (9+). Lezci, kteří v žádné cestě nedosáhli Topu, 

budou hodnoceni na základě pořadí ve dvou cestách nejnižší obtížnosti (5, 6). 

Příklad 1:. Závodník nastoupí do cest obtížnosti 9+, 8+/9-, 8 a 7, v nichž nedosáhne Topu, topuje až 

cestu obtížnosti 6, do celkového hodnocení mu pak bude započítán výsledek v cestách obtížnosti 7 

a 8. 

Příklad 2.: Závodník nastoupí do cest obtížnosti 5, 6 a 7, kde dosáhne Topu. Pak postupně zkouší 

cesty 8+/9-, 9+ a 8, kde Topu už nedosáhne. Do celkového hodnocení mu pak bude započítán 

výsledek z cest obtížnosti 8 a 8+/9-. 

Hodnocení výkonu závodníků a určení pořadí v jednotlivých cestách bude dle pravidel soutěžního 

lezení ČHS 2013. 

Celkové pořadí v kvalifikaci a případný postup do finále bude určen dle dosažené obtížnosti 

započitatelných cest jako geometrický průměr pořadí závodníků v jejich dvou nejtěžších 

započitatelných cestách (stejným způsobem, jako je počítáno pořadí ze dvou kvalifikačních cest 

dle pravidel ČHS). Nejvýše v hodnocení kvalifikace budou tedy závodníci se dvěma započitatelnými 

cestami v nejvyšší obtížnosti dle pořadí v nich dosaženém, nejníže pak závodníci se 

započitatelnými cestami nejnižší obtížnosti, opět v pořadí v nich dosaženém. 

Příklad: Dvojice cest obtížnosti 9+ a 8+/9- bude započítána deseti závodníkům, ti se dle pořadí 

v těchto cestách umístí na 1. až 10. místě, dvojice cest obtížnosti 8+/9- a 8 bude započítána 

patnácti závodníkům, ti se dle pořadí v těchto cestách umístí na 11. až 25. místě, dvojice cest 

obtížnosti 8 a 7 bude započítána dvaceti závodníkům, ti se dle pořadí v těchto cestách umístí na 

26. až 45. místě atd. 

Muži i ženy polezou kvalifikaci ve stejných cestách, ale pořadí bude počítáno zvlášť pro muže a 

zvlášť pro ženy. Do finále postoupí nejlepších 10 žen a nejlepších 10 mužů z kvalifikace, finálové 

cesty jsou odlišné pro muže a pro ženy. 

Časový limit na každou kvalifikační cestu je 6 minut, na finále pak 8 minut. 


