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1.3 c) III. kategorie – rankingové závody a závody nižších kategorií, pořádané jako oficiální 
soutěže ČHS 

1.4.1 b) U soutěží kde Delegát ČHS nebyl jmenován, nebo není právě přítomen, přebírá všechna 
jeho práva a povinnosti Hlavní rozhodčí. 

 

 

1.4.2 a) stavěč ČHS) nebo 2. úrovně (Stavěč ČHS) nebo mezinárodní stavěčské licence IFSC. 
Hlavní stavěč se radí se  

1.4.2 b) Ředitel soutěže musí předložit ČHS podrobnou zprávu o dané soutěži. 

3.1.1 c) Rychlost: cesty jsou lezeny s horním jištěním (top-rope) a soutěžící je jištěný odspodu. O 
umístění 

3.1.5 Národní soutěže jsou vyhlašovány buď jako Mezinárodní nebo Open. Tato informace 
musí být uvedena v propozicích závodu. V případě Mezinárodního formátu se 
neuplatňují body 4.10.6 a 5.10.5. 

3.3.7 b) Tam, kde je potřeba prodloužit normální expresku, použijeme je nutno použít namísto 
kratší  

3.5.8 Průběžné výsledky mohou být zobrazovány i v izolaci nebo viditelné z izolace. 

 

3.11.4 Pro posuzování se smí používat pouze oficiálního záznamu a záznam si smí prohlížet 
pouze Hlavní 

4.1.3 Příslušné kategorie jsou uvedeny v prováděcích předpiseche výjimkách z pravidel pro 
závody mládeže U14 

4.1.5 V případě nepředvídaných událostí může Hlavní rozhodčí zrušit jedno z kol. Je-li jedno 
kolo zrušeno, pak se výsledky z předchozího kola počítají rovněž jako výsledky umístění i 
toho zrušeného kola. 

4.4.2 O délce prohlídky rozhoduje Hlavní rozhodčí po poradě s Hlavním stavěčem a za 
normálních okolností by tato doba neměla přesáhnout 6 minut na každou cestu. V 
případě neobvykle dlouhých cest se tato doba může prodloužit.Čas na prohlídku cesty je 
6 minut. 

 

 

4.5.3 c) Všechny pády budou zastaveny dynamickým a bezpečným způsobem. Kvůli specifické 
povaze lezení na obtížnost je možné používat pouze manuálněí ovládané jistící pomůcky 
(zakázány jsou veškeré automatické a poloautomatické jistící pomůcky). Veškeré jistící 
prostředky musí být schváleny Hlavním rozhodčím; 

4.5.3 e) Je věnována velká pozornost na zajištění tohotomu, aby nebyl padající nebo spouštěný 
soutěžící  

4.6.5 a) Soutěžící musí být stále v povolené pozici. To je když:To je z hlediska postupového 
jištění když: 

4.6.6 třeba o něm informovat i na všech vydaných startovních listiněách vydané v izolační 
zóně. 



4.7.4 Po dokončení druhého opakovaného pokusu na cestě se soutěžícímu započítává 
nejlepší z jeho pokusů. 

4.8.2 alespoň jedním soutěžícím úspěšně použit k postupu 

4.8.3 b) U chytu, který je držený a ze kterého je učiněn lezecký pohyb ve směru možného 
postupu, bude  

4.8.3 (i) Znatelné změny v pozici těla lezce ve směru postupu 

4.8.3 (ii) Pohyb nejméně 1 ruky v zájmu chycení dalšího chytu v linii cesty nebo jiného, který již 
byl kontrolovaně držený jiným závodníkem 

4.11.1 (i) Využije jakoukoliv umělou pomůcku neuvedenou v pravidlech a neschválenou hlavním 
rozhodčím. 

 

5.1.3 Soutěže v boulderingu obvykle sestávají z kvalifikačního a finálového kola, v případě 
finále formátem SP i semifinálového kola, a je-li třeba, tak i ze superfinálového kola 

5.1.5 (i) FLASH – soutěžící se volně pohybují v prostoru závodu a pokusují bouldery vpodle 
sebou jimi zvolenémho pořadí a za přítomnosti ostatních soutěžících (viz odstavec 5.4) 
 

5.1.9 Skupina chytů může být hodnocena a označena jako jeden chyt. 

 

5.1.11 a) dosažení kontrolované držení posledního chytu oběma rukama. Takový chyt musí být 
jasně označen; 

5.2.4 Startovní pořadí pro superfinále je stejné jako pro finále. 

 

5.3.1 Soutěžící musejí po dobu prohlídky setrvat ve vyznačeném prostoru. Není povoleno lézt 
na stěny nebo si stoupat na jakékoliv vybavení nebo nábytek. Je dovoleno dotýkat se 
rukama pouze označených nástupních chytů s tím, že soutěžící nesmí opustit zem 
oběma nohama. 

5.3.2 Je dovoleno dotýkat se rukama pouze označených nástupních chytů s tím, že soutěžící 
nesmí opustit zem oběma nohama. 

5.4.5 Rozdělení závodníků do kvalifikačních skupin je definováno následující tabulkou. Hlavní 
rozhodčí může tento minimální čas navýšit.  

Přidána tabulka, definující maximální počet závodníků a minimální čas pro definovaný 
počet boulderů. 

5.4.6 Hlavní rozhodčí po dohodě s Delegátem ČHS a ředitelem závodu může po skončení 
registrace závodníků rozhodnout o maximálním počtu pokusů závodníka na boulder. 
Tento počet pokusů ale nesmí klesnout pod 5. O této skutečnosti musí být závodníci 
informování.  

 

5.4.7 Delegát ČHS po dohodě s Hlavním rozhodčím na návrh ředitele závodu může povolit 
formát s jednou kvalifikační skupinou. V tomto případě musí být časový limit kola 
upraven tak, že základní časový interval je 105 minut pro maximálně 30 závodníků. Za 
každých dalších maximálně 5 závodníků se přidává 10 minut. 

 

5.5.1 Při kvalifikaci lezené on-sight, semifinále a finále klasickým formátem musejí soutěžící  



5.5.4  Jejich pPočet a umístění zařízení zobrazujících časový limit musí být stanoveno tak, aby 
byla vidět ode všech lezených boulderů, z prostoru pro odpočinek a ze všech částí 
hlediště. 

5.6.2 Doba lezení ve finále jsou 4 minuty. Jestliže soutěžící ukončí svůj pokus před uplynutím 
4minutového limitu, musí se vrátit do přechodné izolace v tranzitním prostoru a další 
lezec v pořadí musí být připraven ihned zahájit svou dobu lezenísvůj pokus. 

5.6.4 Jejich pPočet a umístění zařízení zobrazujících časový limit musí být stanoveno tak, aby 
byla vidět ode všech lezených boulderů, z prostoru pro odpočinek a ze všech částí 
hlediště. 

5.9.3 Nastane-li remíza na prvním místě ve finálovém kole poté, co bylo aplikováno zpětné 
hodnocení, bude se konat na jednom boulderu superfinále. Jako rozhodný boulder 
nesmí být použit žádný z boulderů, které soutěžící pokusovali v průběhu dané soutěže. 

Každý z remízujících soutěžících bude mít pouze jeden pokus, a to ve stejném pořadí 
jako ve finále. Po konzultaci s Hlavním stavěčem bude určen čas a pokus se pak musí 
zahájit do 40 vteřin od příchodu soutěžícího z izolace. Výkon každého soutěžícího bude 
posuzován ve shodě s články 4.8.1, 4.8.2 a 4.8.3 - podle pravidel pro soutěže v lezení na 
obtížnost. Po skončení pokusů jsou soutěžící ohodnoceni. Podařilo-li se více soutěžícím 
dosáhnout topu, budou jejich výkony považovány za rovnocenné a bude vyhlášeno 
konečné pořadí. Pokud nedosáhl topu nikdo, a jsou-li mezi soutěžícími stále nějací 
remízující na prvním místě, musejí tito soutěžící jít na další pokus podle stejného 
postupu, jakým byl veden ten předchozí, a to až do chvíle, kdy jsou soutěžící konečně 
bodově odděleni. Maximální počet opakování pokusů je 6. Existuje-li remíza i po 
skončení 6. pokusu, pak jsou výsledky soutěžících považovány za rovnocenné. U soutěží 
1. kategorie není počet pokusů omezen a pokusy pokračují do rozhodnutí o vítězi. 

 

Nastane-li remíza na prvních třech místech ve finálovém kole poté, co bylo aplikováno 
zpětné hodnocení, jejích umístění bude vyhodnoceno následovně: 

 porovnáním nejlepších výsledků každého závodníka ve finálovém kole, počínaje 
počtem Topů získaných na první pokus, potom počtem Topů získaných na druhý pokus, 
atd. 

 pokud porovnání podle 0 nerozhodlo, pak porovnáním ve finálovém kole počtu 
získaných Zón na první pokus, potom počtu Zón na druhý pokus atd. 

 pokud soutěžící zůstali na prvním, druhém případně třetím místě stále 
nerozřazeni po aplikování 0 a 0, pak proces bude opakován s výsledky ze 
semifinálového kola, případně pokud je to možné z kvalifikačního kola. (např. pokud 
byla jen jedna skupina, případně více skupin lezlo identické bouldery) 

 pokud soutěžící zůstali na prvním, druhém případně třetím místě stále 
nerozřazeni po aplikování 0, 0 a 0, pak budou hodnoceni na stejné pozici. 

 

 

5.9.4 Nastane-li remíza na jiných místech, pak příslušní závodníci budou hodnocení na stejné 
pozici. 

 

5.10.2 Stanovený počet soutěžících kvalifikujících se do finále v klasickém formátu je pro 
kategorii mužů 12 a pro kategorii žen 8. V případě společného závodu více zemí 
pořádaného mimo území ČR a započítávaného do celkového hodnocení ČP může být 
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počet českých finalistů na základě rozhodnutí delegáta ČHS snížen. V žádném případě 
však u klasického formátu nesmí klesnout pod 8.  

6.3.1 Čas lezení se měří buď za pomoci elektro-mechanického zařízení, nebo manuálně s 
přesností na minimálně dvě desetinná místa (0.01 vteřiny). Výsledkové listiny musí 
uvádět časy s touto přesností. 

 

 

6.3.2 Je-li použito elektro-mechanické zařízení, pak měříme čas lezení s přesností na 0,01 
vteřiny. Elektro-mechanický systém měření musí být schopen hlídat předčasný start. Za 
předčasný start se považuje reakční doba kratší než 0.1 vteřiny. Hlavní rozhodčí může 
povolit zařízení, které nekontroluje předčasný start. 

 

6.3.3 V případě poruchy zařízení časomíry v průběhu pokusu nesmí být použito manuálního 
měření času abude pro všechny soutěžící v daném rozřazovacím kole bude ohlášen 
technický incident. 

6.3.4 Při použití manuálního měření času musí být každá cesta vybavena startovním 
signalizačním zařízením ovládaným startérem. Start je signalizován jasným zvukový 
signálem. Každou cestu bude měřit rozhodčí se dvěma asistenty, všichni vybaveni 
stopkami. Čas pokusu každého soutěžícího na cestě musí být zaznamenán Hlavním 
rozhodčím, který zaznamená průměrný čas všech stopek a vyloučí zřejmé měřící omyly. 

 

 

6.4.2 e) Využije jakoukoliv umělou pomůcku neuvedenou v pravidlech a neschválenou hlavním 
rozhodčím. 

6.6.4 Nepodaří-li se soutěžícímu dokončit alespoň jednu z kvalifikačních cestSoutěžící musí 
dokončit obě kvalifikační cesty, v opačném případě, bude vyřazen a umístí se na 
posledním místě. 

6.6.5 V případě předčasného startu jednoho ze soutěžících, je tento vyřazen a druhý soutěžící 
následně absolvuje nový pokus samostatně. Soutěžící, který předčasně vystartoval, je 
zařazen na konec výsledkové listiny. 

6.7.3 Minimální pauza mezi 1. a 2. Cestou je 5 minut. 

6.7.5 V případě předčasného startu jednoho ze soutěžících, je tento vyřazen a druhý soutěžící 
následně absolvuje nový pokus samostatně. Soutěžící, který předčasně vystartoval, je 
zařazen na konec výsledkové listiny.Nepodaří-li se soutěžícímu dokončit ani jednu cestu, 
bude vyřazen a umístí se na posledním místě. 

6.8.1 b) Je-li počet soutěžících, kteří dokončili kvalifikační kolo mezi 165 a 8, pak se do finále 
kvalifikuje 8 soutěžících; 

 

6.8.1 c) Je-li počet soutěžících, kteří dokončili kvalifikační kolo mezi 78 a 4, pak se do finále 
kvalifikují 4 soutěžící; 

6.8.1 d) Je-li počet soutěžících, kteří dokončili kvalifikační kolo menší než 4, pak je nutné 
kvalifikaci zopakovat, dokud se do finále nekvalifikují alespoň 4 soutěžící. Toto 
ustanovení neplatí v případě, že celkový počet soutěžících je menší než 4. V takovém 
případě se finálové kolo nekoná a výsledky jsou stanoveny na základě kvalifikačního 



kola. 

6.8.3->6.8.4  Jestliže se jednomu soutěžícímu v některém finálovém vyřazovacím kole 
nepodaří dokončit svoji cestu nebo poruší pravidlo o předčasném startu, bude vyřazen, 
a druhý soutěžící z páru bude pak vyhlášen vítězem mezi těmito dvěma. Vyřazený 
soutěžící bude v této fázi finálového kola zařazen na poslední pozici. Nepodaří-li se 
žádnému z obou soutěžících ani jednomu soutěžícímu dokončit dané cestysvoji cestu, 
nebo se jednomu nepodaří dokončit danou cestu a druhý poruší pravidlo o předčasném 
startu, pak je nutné toto rozřazovací kolao okamžitě zopakovat, dokud není rozhodnuto 
o vítězi.  

 Poznámka: pokud soutěžící spadne, nedokončí cestu ve finálovém kole, není 
vyřazen v těchto případech: 

a) oba soutěžící spadnou v rámci jednoho vyřazovacího kola (= oba startují znovu); 

 
 

6.8.4->6.8.5 vV semifinále pád nebo předčasný start neznamená vyřazení, ale účast v malém finále 

6.9.3 Minimální pauza mezi jednotlivými pokusy je 5 minut. 

6.9.4 V případě předčasného startu je daný pokus považován za neplatný. 

6.9.5 Remíza soutěžících: 

Nastane-li po porovnání nejlepších časů remíza dvou nebo více soutěžících, jsou tito 
soutěžící porovnání na základě druhého, třetího … nejlepšího času. 

 V případě, kdy závodníci jsou stále na stejném místě, pak je lépe umístěn 
závodník s více platnými pokusy 

1.1.2 V případě, kdy závodníci jsou stále na stejném místě, jsou hodnoceni celkově na 
shodném místě. 

 

 

6.10.1 Po každém kole soutěže musí být určeno pořadí soutěžících v souladu s odstavci 6.6.3, 
6.7.4 a 6.8.2.. 

6.12.3 soutěžící má jednu nohu na podlaze nebo na nášlapné desce (elektronickém spínači),  

6.12.5 Jestliže se měří čas manuálně,Nikde nesmí být nikde slyšet žádný hluk ani nic jiného 

6.12.6 V případě předčasného startu musí startér okamžitě zastavit oba soutěžící. Povel musí 
být jasný a hlasitý. Soutěžící, který předčasně vystartuje v kvalifikaci nebo v jednom 
vyřazovacím kole, bude vyloučen. 

6.12.7 a) opustí podložku (zem nebo nášlapnou desku startovacího zařízení) mezi pokynem 
startéra „Pozor“ a signálem pro start, nebo 

 
 

6.12.9 Závodník má v cestě jeden pokus, pokud nedojde k technickému incidentu. Pokud 
závodník poruší pravidlo o předčasném startu (vystartuje předčasně), je vyřazen a 
soupeř paralelní cestu leze sám. 

6.13.2 Pokud je nutná oprava, tak všichni závodníci postiženi technickým incidentem musí 
čekat v oddělené izolaci, dokud není oprava dokončena. To neplatí, pokud se leze 
systémem FLASH. Toto je platné také pro soutěžící v kvalifikačním kole, kde se používá 
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Klasického formátu pro soutěžící, kteří ukončili svůj pokus na cestě, kde se sice 
technický incident nestal, ale kteří ještě musejí nastoupit ke svému pokusu na druhé 
cestě. 

7.4.1 a) (iii) odstraněno 

7.4.1 b) (iv) pokud (iii) nedokáže určit relativní umístění závodníků se stejným časem, bude určeno 
porovnáním pořadí v kvalifikaci kombinace. Závodník s nevyšším umístěním po 
kvalifikaci bude umístěn lépe. 

7.4.1 c) Pokud dva nebo více závodníků nemají žádný platný čas, bude jejich relativní pořadí 
určeno 

i. v kvalifikačním kole budou závodníci hodnoceni shodně 

i.ii. v závodech č. 1,2 nebo 3 finálového kola uspořádáním dodatečného kola 

7.4.3 b) (iii) pokud po aplikování (i) a Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. zůstává shoda mezi 
závodníky na prvním místě budou závodníci umístěni na stejné pozici. 

8.2.2-8.2.7 Úpravy odrážkování a formátování 

8.2.4 a) Pozorování cest z prostoru mimo pozorovací zónu; 

b) Použití neschváleného vybavení; 

c) Nepovolené použití jakéhokoliv způsobu komunikace v rámci izolační zóny nebo 
jiného vyhrazeného prostoru. 

 

 

8.2.5 V nejbližší vhodné chvíli po vydání žluté nebo červené karty musí Hlavní   rozhodčí: 

9.4.1 Protest proti umístění soutěžícího po skončení jakéhokoliv jiného než finálového kola 
soutěže poté, co byly vyhlášeny oficiální výsledky umístění, je nutné provést nejpozději 
v čase 20 10 minut od vyhlášení umístění. 

9.5.1 Protest vznesený proti důsledkům rozhodnutí Odvolací poroty musí být podán do 105 
minut od vyhlášení rozhodnutí Odvolací poroty. Při finále a superfinále musí být takový 
protest podán okamžitě po zveřejnění. 

 

Prováděcí předpisy dospělí 2019 

4.1 Komise deleguje pro závody I. a II. kategorie technického delegáta ČHS a hlavního 
rozhodčího soutěže a uhradí náklady spojené s jejich účastí. Pořadatel zajistí traťové 
rozhodčí pro jednotlivé kategorie. 

 

6.1 Závody na obtížnost kategorie I. se uskuteční ve dvou dnech: 1. den muži kvalifikace (2 
cesty) + ženy kvalifikace (2 cesty), které se lezou stylem flash, 2. den muži semifinále + 
finále, ženy semifinále + finále (vše stylem OS) /v případě vyššího počtu účastnic při 
společném závodě s mládeží může delegát ČHS rozhodnout o zařazení semifinále i pro 
ženy/.  

 

 

7.1.1 Při závodech v lezení na obtížnost I. i II. kategorie je počet postupujících dán Pravidly 
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soutěžního lezení ČHS 2019postupuje z kvalifikačního kola (2 kvalifikační cesty) v 
kategorii mužů do semifinále 26 českých závodníků dle pravidla plovoucí kvóty. Do 
finále postupuje 8 českých závodníků. Ženy soutěží dvoukolově (2 kvalifikační cesty bez 
semifinále) a do finále postupuje 8 českých závodnic. V případě zařazení semifinále i pro 
ženy dle bodu 6.1 platí stejný postupový klíč, jako u mužů.  

 

 

7.1.2 zrušen 

 

 

7.2.1 pPři závodech v boulderingu I. i II. kategorie je počet postupujících dán Pravidly 
soutěžního lezení ČHS 2019postupuje z kvalifikace při klasickém formátu přímo do 
finále 12 českých mužů a 8 českých žen, při formátu SP postupuje do semifinále 20 
českých mužů a 20 českých žen a do finále pak 6 českých mužů a 6 českých žen. 

 

7.4 Závody se zahraniční účastí Open závody 

 

7.4.1 V případě, že se závody v lezení na obtížnost a v boulderingu uskuteční se zahraniční 
účastí a budou vyhlášeny jako (Open), nesmí zahraniční účastníci ovlivnit počty 
postupujících českých závodníků. Celkový počet postupujících bude pro každé kolo 
navýšen o postupující zahraniční účastníky. Toto ustanovení neplatí pro soutěže na 
rychlost, protože vzhledem k systému závodu (vyřazovací kola) jej nelze uplatnit. 

 

7.4.2 Závody I. kategorie (MČR) mohou být vyhlášeny jako Mezinárodní mistrovství ČR 
(MMČR). V případě, že je závod vyhlášen jako MMČR, pak se u počtu postupujících 
v jednotlivých kolech ani při vyhlášení výsledků nepřihlíží k národnosti soutěžících a 
vítěz získává titul Mezinárodního mistra ČR. 

7.5 Závody ČP v zahraničíNominační závod 

7.5.1 V případě společného závodu více zemí pořádaného mimo území ČR a započítávaného 
do celkového hodnocení ČP může být počet českých finalistů na základě rozhodnutí 
delegáta ČHS snížen. V žádném případě však u klasického formátu nesmí klesnout pod 
8. 

9.4 V případě otevřeného (Open) MČR musí pořadatel zajistit zvlášť vyhlášení závodu a 
zvlášť MČR, které se týká pouze závodníků ČR. V každé kategorii může být udělen pouze 
jeden titul MČR. Pokud je MČR vyhlášeno jako Mezinárodní mistrovství ČR (MMČR), 
vyhlašuje se pouze jedno pořadí závodu a uděluje titul Mezinárodního mistra ČR. 

9.5 Závodníci na prvních třech místech celkového pořadí Českého poháru v každé kategorii 
obdrží po ukončení posledního pohárového závodu diplomy, poháry a ceny pro celkové 
vyhodnocení poháru. Prize money za celkové pořadí seriáluzávodu jsou doporučeny. 
Vyhlášení celkového pořadí Českého poháru zabezpečí předseda Komise nebo jeho 
zástupce pro Český pohár. V případě, že je na základě smlouvy s ČHS pořadatelem 
seriálu samostatný subjekt, odpovídá tento subjekt i za vyhlášení celkového pořadí ČP.  

11.3 Méedia 



12.3 Pro všechny závody I. a II. kategorie je možné povinné využít systému elektronické 
předregistrace v kalendáři závodů na webu ČHS a použít oficiální aplikaci pro výsledkový 
servis.  

 

Prováděcí předpisy mládež 2019 

1.1 a závodů Českého poháru do 14 let v lezení na obtížnost, a v lezení na rychlost a v 
boulderingu.  

1.7 výjimky z tohoto pravidla jsou možné pouze výhradně na závodech Českého poháru do 
14 let pouze 

2.1.1  Sseriál závodů Českého poháru mládeže v lezení na obtížnost 2019 - max. 6 závodů, 
jeho součástí je Mistrovství ČR mládeže 

2.1.2  zZávody Českého poháru do 14 let – max. 7 závodů pro mladší věkové kategorie, jeho 
součástí je Mistrovství ČR mládeže do 14 let  

2.2.2  Sseriál závodů Českého poháru do 14 let - max. 5 závodů včetně Mistrovství ČR do 14 
let 

2.3.2 seriál závodů Českého poháru do 14 let – max. 4 závody včetně Mistrovství ČR do 14 let 

4.1 Komise jmenuje delegáta ČHS a hlavního rozhodčího soutěže a uhradí náklady spojené s 
jejich účastí. Pořadatel zajistíurčí traťové rozhodčí pro jednotlivé kategorie. Na 
závodech Českého poháru mládeže a Českého poháru do 14 let smí být hlavním 
rozhodčím pouze rozhodčí z aktuálního seznamu hlavních rozhodčích pro Český pohár 
mládeže.  

4.3 Práci a náklady spojené se stavěním závodních cest hradí pořadatel. Minimální cena za 
stavění závodních cest týmem vedeným licencovaným stavěčem je u závodů mládeže v 
lezení na obtížnost 71 000 Kč za cestu, u boulderingu není pro rok 2019 minimální cena 
stanovena. 

5.1 propagace bude mít vliv na výši doplňkovédruhé části dotace (viz Informace pro 
pořadatele). 

6.1 Pro všechny typy závodů platí Pravidla soutěžního lezení ČHS 2019.  
Výjimky ze soutěžních pravidel pro závody kategorií U14 jsou uvedeny v samostatném 
dokumentu „Výjimky ze soutěžních pravidel ČHS pro závody mládeže do 14 let 
v soutěžním lezení pro rok 2019“, který je přílohou Pravidel soutěžního lezení ČHS. 

6.3 Bouldering – závody Českého poháru mládeže včetně MČR mládeže a Český pohár do 
14 let 

6.3.1 Závody ČPM a ČP do 14 let v boulderingu se řídí pořádají v souladu s Pravidly 
soutěžního lezení 2019. Pro kvalifikace se doporučuje FLASH formát, finálový formát je 
plně na rozhodnutí pořadatele.  

6.3.2 Závody ČPM a ČP do 14 let v boulderingu  

6.3.3 Závod MČR mládeže musí obsahovat kvalifikační a finálové kolo. Kvalifikace se mohou 
lézt stylem flash nebo OS, finále se lezou stylem OS. Pořadatel si může sám zvolit formát 
finále – tj. buď závodníci lezou zároveň na všech boulderech nebo všichni lezou 
postupně stejný boulder – formát SP (mohou lézt dívkyženy i chlapcimuži zároveň). V 
případě formátu SP musí být zařazeno semifinále. Finálové kolo musí být zařazeno 
v důstojných časech – při společných závodech s dospělými nejlépe před finálovými koly 
dospělých popř. samostatně. Časové zařazení finále MČRM musí být schváleno Komisí. 



Závod MČR do 14 může být uspořádán bez finále. 

6.4.1 Při závodech ČPM a ČP do 14 let v lezení na obtížnost  

6.4.2 Při závodech ČPM a ČP do 14 let v lezení na rychlost  

6.4.3 V případě, že se závody uskuteční se zahraniční účastí a budou vyhlášeny jako (Open), 
nesmí  

7.3 Nepřihlíží se k národnosti závodníků s výjimkou MČR. Výjimku tvoří MČR.  

7.4.2 V případě otevřeného MČR mládeže musí pořadatel zajistit zvlášť vyhlášení závodu a 
zvlášť MČRM, které se týká pouze závodníků ČR. V každé kategorii může být udělen 
pouze jeden titul MČR mládeže. Pokud je MČR vyhlášeno jako Mezinárodní mistrovství 
ČR (MMČR), vyhlašuje se pouze jedno pořadí závodu a uděluje titul Mezinárodního 
mistra ČR. 

8 Hodnocení seriálu závodů ČPM a ČP do 14 letU14 

8.1 Z každého závodu seriálu Českého poháru mládeže a ČP do 14 let získává účastník body 
do celkového pořadí Českého poháru mládeže a ČP do 14 let v dané disciplíně. 

8.2.1 Český pohár mládeže a ČP do 14 let v lezení na obtížnost se skládá minimálně z pěti 
závodů ČPM, jedním z těchto závodů je i Mistrovství ČR mládeže (MČRM). Do celkového 
hodnocení ČPM  a ČP do 14 let U14 se při pěti závodech ČPM započítávají čtyři nejlepší 
výsledky (podle počtu bodů) ze všech závodů, kterých se závodník zúčastnil, a to včetně 
společného MČR mládeže. Pokud se uskuteční 5 a více pohárových závodů včetně MČR, 
body za závod, v němž závodníci získali nejméně bodů, se jim do celkové klasifikace 
nezapočítávají.  Při shodě bodů mezi dvěma či více závodníky v celkovém hodnocení 
ČPM a ČP do 14 let rozhoduje o konečném umístění výsledek z MČR mládeže. Český 
pohár mládeže a ČP do 14 let v lezení na obtížnost bude vyhlášen, pokud se uskuteční 
nejméně 4 závody ČPM a ČP do 14 let (včetně MČR mládeže). V takovém případě se do 
celkového hodnocení započítávají výsledky všech závodů. 

8.2.2 Český pohár mládeže a ČP do 14 let v soutěžním lezení na rychlost se skládá minimálně 
ze tří závodů ČP, jedním z těchto závodů je i MČR mládeže v lezení na rychlost. Do 
celkového pořadí poháru se započítávají tři nejlepší výsledky dosažené v závodech ČPM 
a ČP do 14 let nebo na MČR mládeže. Pokud se uskuteční 4 a více pohárových závodů 
včetně MČR, body za závod, v němž závodníci získali nejméně bodů, se jim do celkové 
klasifikace nezapočítávají. V případě stejného počtu bodů rozhoduje umístění na MČR. 
Český pohár bude vyhlášen, pokud se uskuteční nejméně tři závody ČPM a ČP do 14 let 
v rychlosti (včetně MČR), v tomto případě se do celkového hodnocení budou 
započítávat výsledky všech těchto tří závodů. 

 

8.2.3 Český pohár mládeže v boulderingu a ČP do 14 let se skládá minimálně ze tří závodů ČP, 
jedním z těchto závodů je i MČR mládeže. Do celkového pořadí poháru se započítávají 
všechny tři výsledky dosažené v těchto závodech. Pokud se uskuteční 4 a více 
pohárových závodů včetně MČR, body za závod, v němž závodníci získali nejméně bodů, 
se jim do celkové klasifikace nezapočítávají. V případě stejného počtu bodů rozhoduje 
umístění na MČR. Český pohár resp. ČP do 14 let bude vyhlášen, pokud se uskuteční 
nejméně tři závody ČPM resp. ČP do 14 let (včetně MČR). 

8.5 Pro závody ČP do 14 let se použije koeficient podle počtu závodníků následovně: 

Nad 15 závodníků  - koeficient 1 Naformátováno: Základní text



Do 15 závodníků včetně - koeficient 0,85 

8.6 Závodníci na prvních třech místech celkového pořadí Českého poháru mládeže a ČP do 
14 let v každé kategorii obdrží po ukončení posledního pohárového závodu diplomy, 
poháry a ceny pro celkové vyhodnocení poháru. Vyhlášení celkového pořadí Českého 
poháru mládeže a ČP do 14 let zabezpečí předseda Komise nebo jeho zástupce pro 
Český pohár. V případě, že je na základě smlouvy s ČHS pořadatelem seriálu samostatný 
subjekt, odpovídá tento subjekt i za vyhlášení celkového pořadí ČPM resp. ČP do 14 let.  

9 Zrušeno 

10.2 -> 9.2 Nedílnou součástí těchto předpisů jsou Pravidla soutěžního lezení ČHS 2019 a Výjimky 
ze soutěžních pravidel ČHS pro závody mládeže do 14 let v soutěžním lezení pro rok 
2019. 

 

Výjimky ze soutěžních pravidel ČHS pro závody mládeže do 14 let v soutěžním lezení pro rok 2019 

1.2 Odpočinek závodníka mezi dokončením pokusu na první cestě a nástupem pokusu na 
další cestě musí být minimálně 1015 minut. 

1.3 Na prohlídku cesty, pokud se leze stylem OSs izolací, mohou závodníkyci i s doprovázet 
trenéřiry pouze u kategorie U10. Tito Trenéři v takovém případě musí zachovávat 
pravidla izolace.  

1.6 Předčasný start v závodech na rychlost 

Pro závody v klasickém formátu a světovém formátu není závodník při předčasném 
startu okamžitě vyřazen, ale má možnost jednoho opravného pokusu na cestě. 

 

1.7 Pro závody mládeže do 14 let neplatí ustanovení 5.4.5 a 5. 4. 7 Pravidel soutěžního 
lezení 2019, která zde mají pouze doporučující charakter. 
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