
Nominační pravidla do reprezentace ČR v drytoolingu a 

lezení v ledu pro rok 2013 

  

Aktualizace nominačních pravidel - 17.12. 2012 

Na základě průběhu nominančních závodů (1.12. a 8.12. 2012) a na základě jednání o 

návrhu rozpočtu ČHS na rok 2013 byl upraven předpokládaný počet členů jednotlivých 

reprezentačních družstev (A, B, junioři pro MSJ) a zvýšen příspěvek na závody IWC v 

Saas Fee, Rabensteinu a Busteni z 2.000 Kč na 2.500 Kč.  

Dále bylo rozhodnuto, že pokud celkový součet příspěvků pro reprezentanty na závody 

EP převýší stanovenou částku 6.000 Kč, budou příspěvky pro jednotlivé reprezentanty 

kráceny, aby nedošlo k překročení rozpočtovaných nákladů.  

Změny jsou vyznačeny v níže uvedených pravidlech.  

  

R. Lienerth, předseda komise drytoolingu 

  

  

Obecná ustanovení 

Pro rok 2013 bude ustavena třístupňová reprezentace. 

 Reprezentační družstvo A – MS v Korei, ostatní závody IWC. Družstvo bude 

složeno ze tří mužů na obtížnost, dvou žen na obtížnost a dvou mužů na rychlost.   

 Reprezentační družstvo B – Mezinárodní závody nižší úrovně – EP. Družstvo bude 

složeno ze tří mužů a dvou žen. Aktualizace - 5 mužů.  

 Reprezentační družstvo Juniorské – MSJ Saas Grund. Družstvo bude složeno ze tří 

mužů a dvou žen na obtížnost. Aktualizace - 1 muž a 1 žena.  

 Na základě výsledků dosažených v závodech IWC 2012 jsou do reprezentačního 

družstva A pro IWC a MS Korea (obtížnost) jmenováni a nominačních závodů se 

nemusí účastnit Lucie Hrozová a Mirek Matějec.  

 Na základě výsledků dosažených v závodech IWC 2012 a MČR 2012 jsou do 

reprezentačního družstva A pro IWC (rychlost) jmenováni a nominačních 

závodů se nemusí účastnit Milan Dvořáček a Mirek Matějec. 

Nominace pro závody na obtížnost 

 Nominace bude stanovena na základě výkonu a výsledku (pořadí českých 

závodníků – účast ve finále) ve dvou nominačních závodech a to 1.12.2012 Praha – 

Gutovka Cup a 8.12.2012 MMČR a první závod EP 2012/2013 BLACK DIAMOND 

Drytool Cup Brno.  



 Reprezentační družstvo A pro rok 2013 bude pro IWC a MS v Korei v kategorii mužů 

tříčlenné (nominovat se tedy mohou ještě dva muži ), v kategorii žen dvoučlenné 

(nominovat se může ještě jedna žena).   

 Reprezentační družstvo B pro rok 2013 bude pro závody EP v kategorii mužů 

tříčlenné (nominovat se tedy mohou tři muži), v kategorii žen dvoučlenné (nominovat 

se můžou dvě ženy). Nominace pro EP je určena zejména pro závodníky výkonností 

zatím nedostačující na závody IWC, ale s perspektivou dalšího rozvoje.  Aktualizace - 

5 mužů, 2 ženy.  

 Reprezentační družstvo juniorské pro MSJ Saas Grund 2013 bude v kategorii mužů 

tříčlenné (nominovat se mohou tři muži junioři), v kategorii žen dvoučlenné 

(nominovat se mohou dvě ženy – juniorky).  Aktualizace - 1 muž, 1 žena.  

 Komise si vyhrazuje v případě výrazného propadu výkonnosti reprezentanta 
(dva závody za sebou umístění v posledních 20% startovního pole) zastavit 

proplácení další podpory jak pro závody MS v Korei, IWC, MSJ tak pro závody EP, 

nebo naopak, zařadit do reprezentace závodníka, který prokáže v průběhu 

sezóny stabilní dobrou výkonnost (postup do semifinále).  

 Komise si vyhrazuje právo snížit navržený počet členů reprezentace, pokud na 

nominačním závodě neprokáže odpovídající výkonnost dostatečný počet 

závodníků. 

  

Nominace pro závody na rychlost 

 Reprezentace bude ustavena na základě výsledku MČR 2012 a IWC 2012.  
 Reprezentační družstvo pro rok 2013 bude pro IWC v kategorii mužů dvoučlenné , v 

kategorii žen nedosahuje nikdo ze závodnic dostatečné úrovně výkonnosti.  

  

Další ustanovení nominančních pravidel 

 Podmínkou pro zařazení do reprezentačního družstva ve všech kategoriích je 

nominace dle pravidel pro sezónu 2013 a podpis reprezentační smlouvy.  

 Reprezentant musí být člen ČHS a mít uhrazeny členské příspěvky na rok 2013.  

 Pokud má závodník zájem startovat v závodech IWC, ale neprokáže odpovídající 

výkonnost, může být do reprezentace zařazen na vlastní žádost v případě volného 

místa v počtu účastníků z ČR, ale bez nároku na jakýkoliv příspěvek od ČHS včetně 

úhrady závodní licence.  

 Členové reprezentačního družstva i závodníci, kteří budou do reprezentace zařazení na 

vlastní žádost, jsou povinni nejpozději do 10.12. 2012 písemně (dopisem nebo 

mailem) potvrdit předsedovi subkomise svůj zájem startovat na závodech IWC, aby 

jim mohla být včas vyřízena mezinárodní licence (neplatí pro závodníky, kteří mohou 

být nominováni do reprezentace později, v průběhu závodní sezóny).  

 Závodník jemuž byla vyřízena licence, potvrdil svůj zájem startovat na závodech IWC 

a nezúčastní se žádného závodu IWC, je povinen svazu uhradit náklady vzniklé 

vyřízením závodní licence ve výši 1.500 Kč. 



Pravidla proplácení nákladů pro rok 2013 – drytooling a 

lezení v ledu - obtížnost – IWC, MS Korea, MSJ Saas Fee 

Účast na závodech IWC a MS Korea 

 Všem řádně nominovaným členům reprezentace pro tyto závody bude uhrazena 

závodní licence a budou jim poskytnuty příspěvky na úhradu nákladů spojených s 

účastí na závodech (startovné, ubytování, cestovné), a to takto:  

 Závody IWC Saas Fee, Rabenstein a Busteni – příspěvek 2.000 Kč na závod 

(startovné, cestovné, ubytování). Aktualizace - 2.500 Kč.  

 Závod MS v Korei – příspěvek na letenku a startovné bude poskytnut na základě 

výsledků v IWC 2012, a to L. Hrozové (6.000 Kč) a M. Matějcovi (4.000 Kč). 

Ostatním závodníkům bude poskytnut příspěvek na úhradu letenky a startovného 

zpětně, jen v případě postupu do semifinále (3.000 Kč).  

 Závod IWC v Kirově – příspěvek na tento závod není možné poskytnout.   

 Závodníkům, kterým bude umožněno startovat na některém z výše uvedených závodů 

na vlastní žádost, bude při postupu do semifinále poskytnut příspěvek na úhradu 

nákladů (startovné, cestovné, ubytování) ve výši 2.000 Kč. Aktualizace - 2.500 Kč.  

  

 Účast na závodech MSJ Saas Grund 

 Všem řádně nominovaným členům juniorské reprezentace pro obtížnost MSJ v 

Saas Grund bude uhrazena závodní licence budou jim poskytnuty příspěvky na úhradu 

nákladů spojených s účastí na závodě (startovné, ubytování, cestovné) takto:  

 Závodnící obdrží příspěvek na pokrytí nákladů souvisejících s účastí na MSJ v 

Saas Grund  (startovné, ubytování, cestovné) ve výši  max. 3.000 Kč na závodníka.  

 Závodníkům, kterým bude umožněno startovat na MSJ na vlastní žádost, bude při 

postupu do semifinále poskytnut příspěvek na úhradu nákladů (startovné, cestovné, 

ubytování) ve výši 2.000 Kč. 

  

Pravidla proplácení nákladů pro rok 2013 – drytooling a 

lezení v ledu – rychlost – IWC rychlost, MS Kirov, MSJ 

Saas Fee 

Účast na závodech IWC, MS v Kirovu a MSJ v Saas Fee  

 Všem řádně nominovaným členům reprezentace na tyto závody bude uhrazena 

závodní licence.   

 Pro řádně nominované členy reprezentace jsou pravidla pro poskytnutí příspěvku na 

cestovné, startovné a ubytování následující:  

 Náklady spojené s účastí na závodech v rychlosti komise neproplácí, členové 

reprezentaci i závodníci startující na základě výjimky si hradí účast na závodech sami.   



 V případě velmi kvalitního výsledku (tedy do 8. místa při min. počtu 24 startujících) 

může komise rozhodnout podle aktuální finanční situace o přidělení příspěvku ve výši 

1.000 Kč na závodníka a závod. 

  

Účast na závodech EP v drytooling a lezení v ledu 

 Všem řádně nominovaným členům reprezentace B pro závody EP – Kandersteg a 

Unken budou poskytnuty tyto příspěvky:   

 Na cestovné bude hrazen příspěvek ve  výši 400 Kč na závod.  

 Na startovné bude hrazen příspěvek ve výši 400 Kč na závod.  

 V případě velmi kvalitního výsledku závodníka reprezentujícího na vlastní žádost 

(tedy do 8. místa při min. počtu 24 startujících), může komise rozhodnout podle 

aktuální finanční situace o přidělení příspěvku ve výši 800 Kč na závodníka a závod. 

Podmínkou přidělení příspěvku je informování předsedy komise o zájmu startovat na 

dotčeném závodě, a to nejméně jeden týden před jeho konáním.    

 Aktualizace: pokud celkový součet příspěvků pro reprezentanty na závody EP převýší 

stanovenou částku 6.000 Kč, budou příspěvky pro jednotlivé reprezentanty kráceny, 

aby nedošlo k překročení rozpočtovaných nákladů. 

   

Radek Lienerth - Komise soutěžního  lezení dospělých – drytooling 

9.11.2012 

 


