
Reprezentace 2010 

Reprezentace v soutěžním lezení dospělých na rok 2010 

Reprezentační družstvo A 

Muži  Ženy 

Obtížnost: Adam Ondra, Tomáš 

Mrázek 

Do reprezentačního družstva A nebyl nikdo 

jmenován. 

Boulder: Adam Ondra   

Rychlost: Libor Hroza ml.   

Reprezentační družstvo B  

Muži  Ženy 

Obtížnost: Martin Stráník, Dalibor Muráň  Obtížnost: Nelly Kudrová, Lucie Hrozová 

Boulder: Martin Stráník, Jan Chvála Boulder: Nelly Kudrová, Silvie Rajfová 

Rychlost: Jiří Švácha, Martin Šifra Rychlost: Lucie Hrozová 

Bude-li se některý z nenominovaných závodníků chtít zúčastnit závodů SP na vlastní náklady, 

musí nejpozději 14 dnů před deadline pro přihlášení na daný závod uvědomit 

předsedu komise. 

Člen reprezentace  musí být členem ČHS. 

 

Proplácení nákladů na závody SP 

Všem reprezentantům z družstva A i družstva B bude uhrazena licence a startovné.  

Reprezentační družstvo A 

Reprezentantům družstva A budou na zámořské závody SP (+ letecká doprava) poskytnuty 

tyto prostředky: 

 Obtížnost: 36.000 Kč (Adam Ondra)  

 Boulder: 36.000 Kč (Adam Ondra)     

 Rychlost: 36.000 Kč  (Libor Hroza ml.)  

 Na závody SP v Evropě bude uhrazeno cestovné ve výši 4 Kč/km + dálniční poplatky 

a ubytování v max. výši 20 EURO/noc. A to při jednodenních závodech se proplácí 

max. 2 noci a při dvoudenních 3 noci. 

                

Reprezentační družstvo B 

Na závodech v SP v Evropě bude uhrazeno cestovné ve výši 1 Kč/km. 



Umístí-li se reprezentant ve finále v obtížnosti nebo boulderu, nebo do 4. místa (včetně) v 

rychlosti, bude mu uhrazeno cestovné ve stejné výši jako v případě reprezentačního 

družstva A. 

Cílem komise je, aby závodníci jezdili společně v autě a také si vyhrazuje právo neproplatit 

cestu závodníkovi v plné výši, pokud odmítne bez vážného důvodu dopravit na závody 

dalšího člena reprezentace. Komise si dále vyhrazuje právo proplatit náklady kauče, pokud to 

situace vyžaduje (nutnost registrace závodníků den předem a pod.) 

  

Závěrečná ustanovení 

Proplácení podle nových stanov je platné od 1.července 2010. 

Reprezentanti jsou povinni, na základě Směrnice č. 4/2009 o zajišťování reprezentace v 

horolezeckých disciplínách, podepsat smlouvu o reprezentaci - Reprezentační smlouva 

2010 formulář. 

Vyúčtování nákladů, na které byly poskytnuty prostředky ČHS, musí být provedeno 

nejpozději do 14 dnů od ukončení akce. Peníze nevyužité závodníkem jdou ke 

znovurozdělení do rozpočtu komise. 

Komise si vyhrazuje právo změnit v opodstatněných případech (změna rozpočtu, nemoc 

reprezentanta apod.) výše uvedená pravidla.  

Závodní komise dospělých si v případě nutnosti vyhrazuje právo na změny v nominačních 

pravidlech. 

Minimálně týden před uzávěrkou přihlášek (deadline) na daný závod se zájemci z řad 

reprezentace musí přihlásit a tím potvrdit svoji účast předsedovi komise nebo osobě tomu 

určené. 

Reprezentanti jsou povinni respektovat organizaci jednotlivych závodů SP 

Jiří Šefl 
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