
Zápis ze schůzky zástupců Komise soutěžního lezení  

s rodiči, trenéry a závodníky 
 

Datum: 19.10.2013 

Místo: Písek – TC MČR mládeže 

Účastníci:  za KSLM: Dichtlová, Doseděl 

Schůzky se zúčastnilo cca 30 rodičů, trenérů a zástupců oddílů. Z toho byli 5 zástupci velkých oddílů 

(oddílů, které vozí na závody více než 10 závodníků – Martin Macek, Eliška Karešová, „Brněnské 

matky“ – zástupkyně oddílu Rocky Monkeys (nebyl zde nikdo z instruktorů nebo vedoucích oddílu), 

Zlín, nově i Písek), 3 rodiče reprezentantů a cca 10 rodičů a zástupců oddílů, jejichž svěřenci jezdí tak 

ČPM, tak RTC (tito zastupovali asi 40 závodníků) 

Na schůzce komise stejně jako v Jičíně znova představila a vysvětlila novou koncepci závodů pro příští 

rok – oddělení kategorií do dvou samostatných typů závodů (ČPM pro starší, TC U14 pro mladší 

kategorie s volným formátem závodů, společné MČR).  

Na základě připomínek a kvůli motivaci komise přehodnotila celkové vyhlášení TC U14: 

 na posledním závodě U14 se budou vyhlašovat cca 3 nejlepší závodníci z jednotlivých kategorií 

 do celkového výsledku se budou závodníkům počítat 3 nejlepší závody a společné MČR 

 výsledky ze závodů budou ohodnoceny nejenom pořadím, ale i počtem závodníků na daném 

závodě – podobně jako je dnes ranking u dospělých 

 závodníci obdrží nějakou speciální cenu – ve spolupráci s partnerem se pravděpodobně připraví 

„jedinečná trička“ nebo cena, ze které bude zřejmé, že jde o toto specifické vyhlášení 

Na ranking stále panují dva extrémně odlišné názory – část přítomných chtěla hlasovat proti existenci 

rankingu, důvodem zavedení je vlastně tlak větších oddílů (Yetti, část Rocky Monkeys, ale tam teda 

nepanuje shoda..), které potřebují mít motivaci pro závodníky k ježdění na závody 

Na schůzce se také řešil eventuální vznik kategorie F (U8 – děti pod 8 let) – všichni přítomní se shodli, 

že zavedení kategorie tak malých dětí spíše přináší zdravotní riziko a zejména organizační problémy 

na závodech – komise by tak nepřímo podporovala „velké soutěžení“ u ambicióznějších rodičů, což 

v tak útlém věku může způsobit zdravotní rizika. Část rodičů dokonce byla pro zákaz závodění pro tak 

malé děti, což je ale zase příliš omezující pro rodiče a oddíly, které k malým závodníkům přistupují 

zodpovědně. Závěrem byl požadavek na Komisi, aby vstoupila do jednání s Lékařskou komisí, která 

by mohla zodpoveně posoudit rizika a vydat eventuální varování pro rodiče. 

Komise dále s přítomnými prošla připomínky VV, které shrnul A. Kurowski – přítomní se shodli, že 

není cílem zachování dvoukolových závodů, stejně tak rozdělení U14 na Čechy a Moravu 

s eventuálním hodnocením jen v jedné části – složité organizačně, takto děti mohou na libovolné 

závody, kdo to chce objíždět, je to jen jeho volba. 



Přítomní také nesdílejí obavy, že by systém závodů pod hlavičkou ČHS zapadl mezi ostatními závody, 

přeci jen ostatní pořádané závody jsou spíše místního charakteru, i když jsou výjimky (Slaný, 

Mammut), standardní závody ČHS mají úroveň, kterou když udržíme a naopak zvýšíme uvolněním 

formátu, většina závodníků upřednostní. 

Za komisi SLM a přítomné 

Marie Dichtlová 

 

Poznámka z kursu stavěčů 
 

V Písku se ve stejném termínu jako MČRM konal kurs stavěčů pro získání národní licence, který vedl 

Jan Zbranek, jediný český držitel mezinárodní stavěčské licence IFSC. Zde se také nová koncepce 

soutěžního lezení mládeže probírala. Honza Zbranek shrnul, že pro mladší ročníky budou specifické 

závody výhodou, neboť při společných závodech se staršími kategoriemi nemá pak stavěč dostatečný 

prostor na stěně a čas pro specifické cesty mladších kategorií a v případě více kvalifikací pro malé 

závodníky lze stavět kratší, ale zajímavější cesty.  

Naopak na závodech pro starší kategorie lze pak i kvalifikační cesty ladit „na evropský formát“ – dnes 

kvalifikace starších slouží většinou jako finálovky mladších kategorií (jen po malých úpravách). 

 

 

 

 


