
VÝZVA PRO ZÁJEMCE O POŘÁDÁNÍ ČP V 
LEZENÍ NA OBTÍŽNOST V ROCE 2018 
Výzva směřuje ke všem potenciálním pořadatelům jednotlivých závodů ČP v lezení na 

obtížnost. 

Níže  popsané podmínky a přísliby pořadatele budou součástí smlouvy mezi 

pořadatelem a ČHS.  

1. Uchazeč musí splnit tyto základní podmínky: 

a. Pořadatelský subjekt i všichni jeho členové a jednotliví pořadatelé s ním na pořádání 

závodů spolupracující musí mít vyřešeny veškeré závazky k ČHS vyplývající z dříve 

uzavřených smluv. 

2. V případě získání pořadatelského práva se uchazeč zavazuje dodržet následující: 

a. Uspořádat zároveň s kategorií dospělých i závod ČPM v mládežnických kategoriích J, 

A a B 

b. Respektovat požadavek na koordinaci termínu a místa s ČHS tak, aby nekolidoval s 

celkovým kalendářem tuzemských a mezinárodních závodů 

c. Pořádat závod v souladu s pravidly soutěžního lezení pro danou závodní sezónu 

d. Pořádat závod v souladu s prováděcími předpisy pro závody dospělých i mládeže pro 

danou závodní sezónu 

e. Použít pro zpracování výsledků oficiální software ČHS 

f. Řídit se pokyny ČHS zastoupeného Komisí soutěžního lezení a dalšími předpisy ČHS a 

obecně závaznými předpisy 

g. Uvádět ve všech informačních materiálech závodu (propozice, plakát, výsledková 

listina apod.) i při prezentaci závodu v médiích logo ČHS, označení ČHS jako 

organizátora závodu, a dbát o dobré jméno ČHS ve spojitosti se závodem. 

3. Hodnotící kritéria: 

a. Velikost, profily, chyty a celková kvalita stěny včetně dalších prostor souvisejících se 

závodem (hlediště, rozcvičovací prostory, izolace apod.) 

b. Personální zajištění závodu 

c. Technické zajištění závodu 

d. Ekonomická výhodnost nabídky 

e. Požadavky pořadatelského subjektu na rozsah poskytnutí marketingových a 

mediálních práv 

f. Očekávaná návštěvnost, formy propagace závodu a celkový mediální dosah 

g. Forma a rozsah propagace ČHS v souvislosti se závodem 

h. Předchozí zkušenosti uchazeče s pořádáním závodů I. a II. kategorie v lezení na 

obtížnost 

i. Dosavadní zkušenosti ČHS s uchazečem, včetně všech členů pořadatelského subjektu 

a jednotlivými se subjektem spolupracujícími pořadateli, založené na předešlé 

spolupráci 

j. Další nabídnutá přidaná hodnota. 

 



4. ČHS si vyhrazuje právo: 

Pořizovat obrazové, zvukové a zvukově obrazové záznamy ze závodu a uzavírat smlouvy o 

vytvoření díla a poskytnutí licence dle Autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění na 

veškeré akce spojené s přípravou, průběhem a vyhodnocením závodu. Materiály takto 

vytvořené nebudou použity žádným způsobem, který by poškodil oprávněné zájmy 

pořadatele. Případné komerční užití těchto materiálů podléhá písemnému schválení 

pořadatele. 

5. Forma podání žádosti: 

a. Žádost je zapotřebí dodat formou přílohy e-mailu na adresu info@horosvaz.cz 

nejpozději do 31. 10. 2017. Doporučujeme nechat si potvrdit doručení e-mailu. 

Žádosti budou následně zpracovány do 2 týdnů a účastníci budou informováni 

formou e-mailu o výsledku  

b. Vyplněný kontrolní list (viz níže) a přílohy dodá uchazeč jako dva samostatné soubory 

ve formátu .pdf 

c. Uchazeč svou žádost doplní o přílohu obsahující: 

i. Bližší popis závodu, zahrnující především sledovaná Hodnotící kritéria 

ii. Navrhovaný termín a možnosti jeho změny v případě termínové kolize 

iii. Seznam závodů I. a II. kategorie v lezení na obtížnost pořádaných uchazečem 

v posledních pěti letech 

d. S dotazy o upřesnění se obracejte na sekretariát ČHS, info@horosvaz.cz. 
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KONTROLNÍ LIST UCHAZEČE 
vyplňte, podepište a odešlete jako pdf  

Název organizace nebo subjektu: 

 

Celá adresa sídla: 

 

Statutární zástupce: 

 

telefon: e-mail:  

 

 

Uchazeč se zavazuje dodržovat podmínky uvedené v bodě 2 této výzvy. 

 

Uchazeč o pořádání v souladu s bodem 1.a prohlašuje, že on i všichni jeho členové a jednotliví 

pořadatelé spolupracující s ním na pořádání závodů mají vyřešeny veškeré závazky k ČHS vyplývající 

z dříve uzavřených smluv. 

 

    

Datum a místo: Podpis uchazeče:  


