
VYSOČINA

HUDY cup 2019 

Open závod dětí a mládeže v lezení na obtížnost 

 

 

Pořadatel: Horolezecký klub Vysočina, z.s.  

Kontakt na pořadatele: 776 082 464 

    lezeckecentrumjihlava@seznam.cz 

Organizátor: Český horolezecký svaz 

Datum konání: sobota 8. 6. 2019 v 9.00 hod. 

Místo konání: Lezecké centrum Wall street Tendon Jihlava, Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava 

Kategorie závodu: B – dle vlastních pravidel 

Startovné: 100,- Kč 

Jméno hlavního stavěče: Petr Chvojsík 

 

1. Podmínky registrace k závodu 
 
Závodníci se mohou zaregistrovat ode dne 20. 5. 2019 do 6. 6. 2019 prostřednictvím emailu 
lezeckecentrumjihlava@seznam.cz. V emailu je nutno uvést jméno a příjmení závodníka, rok 
narození a jméno oddílu, za který se závodu účastní. Kapacita závodu je omezená, v případě 
jejího naplnění bude rozhodující doba zaslání registračního emailu. V den závodu se soutěžící 
registrují na recepci Lezeckého centra Jihlava od 9.00 do 10.00 hod. a současně hotově uhradí 
poplatek za startovné ve výši 100,- Kč. 
 
 

2. Časový harmonogram závodu 
 
9.00 – 10.00 registrace na recepci Lezeckého centra Jihlava 
10.00 – 15.00 kvalifikace 
15.00 – 17.00 finále 
17.00 vyhlášení výsledků 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového harmonogramu závodu s ohledem 
na množství účastníků. 
 



3. Závodníci 

 

Závod dětí a mládeže v lezení na obtížnost je primárně určen pro začínající a středně 

pokročilé lezce. Je otevřen všem českým i zahraničním účastníkům ve věku od 4 do 19 let. 

Čeští závodníci musí být členy ČHS (řádní nebo evidovaní). Za české závodníky jsou 

považovány osoby s českou státní příslušností.  

 

Kategorie závodníků: 

• děti ve věku 4 a 5 let (ročníky 2014 a 2015) 

• děti ve věku 6 a 7 let (ročníky 2012 a 2013) 

• U 10 – děti ve věku 8 a 9 let (ročníky 2010 a 2011) 

• U 12 – děti ve věku 10 a 11 let (ročníky 2008 a 2009) 

• U 14 - děti ve věku 12 a 13 let (ročníky 2006 a 2007) 

• B – děti ve věku 14 a 15 let (ročníky 2004 a 2005)  

• A + J - mládež ve věku 16 – 19 let (ročníky 2000 – 2003) 

 

Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození závodníka. Věkové kategorie 

pro celý kalendářní rok jsou dané. Závodník může závodit pouze ve své věkové kategorii dané 

ročníkem narození. 

 

 

4. Pravidla 

Závodní disciplína: lezení na obtížnost 

Startovní pořadí: určuje pořadatel dle startovní listiny sestavené po registraci. V průběhu 

závodu je neměnné. Ve finále začíná soutěžící postupující z posledního místa kvalifikace, 

nejlépe hodnocený soutěžící leze jako poslední. V případě bodové shody pořadí závodníků 

ve finále určí pořadatel.  

Formát závodu: závodníci všech věkových kategorií vyjma kategorie A + J v kvalifikaci 

polezou 5 cest a prvních 6 nejlepších soutěžících v každé kategorii postoupí do finále. 

Ve finále se leze 1 cesta. Pro mladší věkové kategorie závodníků nemusí být postaveny 

lezecké cesty a mohou lézt celé linie.  

Závodníci kategorie A + J – mládež ve věku 16 – 19 let (ročníky 2000 – 2003) v kvalifikaci 

polezou 2 cesty a prvních 6 nejlepších soutěžících postoupí do finále, kde se poleze 1 cesta.  

Pořadatel si vyhrazuje právo postavit kvalifikační i finálové cesty mezi stávajícími lezeckými 

cestami. Pořadí lezených cest určují traťoví rozhodčí. K přelezení každé z kvalifikačních i 

finálových cest je dán časový limit 5 minut. Traťoví rozhodčí budou závodníky průběžně 

upozorňovat na zbývající čas. 

Forma přelezu: všechny kategorie závodníků vyjma kategorie A + J polezou kvalifikační i 

finálové cesty s horním jištěním (top-rope) a soutěžící budou jištěni odspodu. Cesty jsou 

přelézány stylem FLASH (po zhlédnutí pokusů ostatních soutěžících) kombinovaným 

s prohlídkou cesty. Prohlídku před každou kvalifikační i finálovou cestou uskuteční 

s jednotlivými skupinami soutěžících pořadatelem jmenovaní traťoví rozhodčí, doba 



prohlídky nepřesáhne 5 minut. Na prohlídku mohou závodníky doprovázet jejich trenéři. 

Soutěžící se během prohlídky nebudou dotýkat chytů nebo lézt. 

Závodníci kategorie A + J – mládež ve věku 16 – 19 let (ročníky 2000 – 2003) budou 

v kvalifikaci i finále cesty přelézat stylem FLASH (po předlezení cesty předlezcem). Cesty 

budou předlezeny živě před pokusem prvního závodníka. Soutěžící jsou povinni zapnout 

každý bod postupového jištění. Expresky musí být správně zapnuté. Závodníci jsou nadto 

povinni zapínat expresky ve správném pořadí. Dojde-li k zapnutí expresek nesprávným 

způsobem či v jiném pořadí, traťoví rozhodčí soutěžící upozorní a dovolí jim expresku 

odepnout a znovu připnout (v případě nutnosti slezením zpět). Po opravě musí být všechna 

postupová jištění zapnuta. U horního jištění postačí zapnout jednu expresku.  

Hodnocení závodníků: závodníky budou hodnotit traťoví rozhodčí – jističi jmenovaní 

pořadatelem. Dle počtu účastníků budou pro každou kategorii závodníků stanoveni 1 – 3 

traťoví rozhodčí.  

V kvalifikaci u závodníků všech věkových kategorií vyjma kategorie A + J určuje umístění 

soutěžícího nejdelší dosažená vzdálenost v linii cesty překonaná v časovém limitu 5 minut, 

kterou traťoví rozhodčí ocení 1 – 10 body, kde TOP (kontrolované držení posledního chytu 

cesty oběma rukama) = 10 bodů. Topový chyt bude jasně označen a bude na něj upozorněno 

při prohlídce cesty. Pokud se soutěžící odchýlí ze závodní cesty nebo použije nýty či expresky 

k postupu, traťoví rozhodčí jej poprvé upozorní, poté mu odeberou 1 bod za každý odklon, 

jinak jeho pokus ukončí.  

U soutěžících kategorie A + J – mládež ve věku 16 – 19 let (ročníky 2000 – 2003) 

v kvalifikaci o umístění rozhoduje nejdelší dosažená vzdálenost v linii cesty překonaná 

v časovém limitu 5 minut, kterou traťoví rozhodčí ocení 1 – 10 body, kde TOP (zapnutí lana 

z regulérní polohy do poslední expresky) = 10 bodů. Pokud se závodník odkloní ze závodní 

cesty nebo použije nýty či expresky k postupu, traťoví rozhodčí jej poprvé upozorní, poté jeho 

pokus ukončí a výkon dle dosažené vzdálenosti ocení body. 

Traťoví rozhodčí mohou v časovém limitu umožnit více pokusů k přelezení kvalifikačních 

cest. Rozhodčí pak prostým součtem bodů dosažených v jednotlivých kvalifikačních cestách 

stanoví 6 nejúspěšnějších soutěžících, kteří postoupí do finále. V případě bodové shody 

do finále postoupí více soutěžících. 

Ve finále rozhoduje o konečném umístění soutěžících kromě nejdelší dosažené vzdálenosti 

v linii cesty rovněž čas potřebný k přelezení cesty. Zvítězí soutěžící, který dosáhne nejdelší 

vzdálenosti v linii cesty v nejkratším čase. Dosáhnou-li soutěžící shodného výsledku, budou 

hodnoceni na stejném místě. Čas závodníků ve finále měří pořadatel a zaokrouhlí jej 

na sekundy směrem dolů. Měřeno bude od zahájení pokusu závodníka v cestě do jeho 

ukončení dosažením topu (kontrolované držení posledního chytu cesty oběma rukama/ 

zapnutí poslední expresky), pádem či porušením pravidel znamenajícím ukončení pokusu 

v cestě (překročení časového limitu, využití nepovolených částí stěny/chytů k lezení atd.). 

V případě pochybností rozhoduje pořadatel.  

Bezpečnost: za bezpečnost odpovídají jednotliví traťoví rozhodčí a pořadatel. Pořadatel má 

oprávnění vykázat z prostoru sportoviště jakoukoliv osobu porušující bezpečnostní postupy. 

Používají-li účastníci vlastní lezecké vybavení, musí být toto v souladu s příslušnými 

normami. Před nástupem soutěžícího do cesty traťoví rozhodčí zkontrolují správné upevnění 

úvazku a navázání osmičkovým uzlem. 



Technické incidenty: za technický incident se považuje zlomený nebo uvolněný chyt; napnuté 

lano, které soutěžícímu buď pomáhá, nebo brání; jakákoliv jiná událost, která pro soutěžícího 

vyústí ve znevýhodnění nebo v nespravedlivé zvýhodnění a kterou soutěžící svým počínáním 

nezpůsobil. Pokud soutěžící spadne a ohlásí, že pád zavinil technický incident, může 

pořadatel po poradě s hlavním stavěčem umožnit nový pokus v cestě. O zařazení nového 

pokusu rozhoduje pořadatel. Po dokončení nového pokusu na cestě se soutěžícímu započítává 

nejlepší z jeho pokusů. Technické incidenty řeší hlavní stavěč a pořadatel. 

Protesty: lze vznášet do 5 minut od skončení kvalifikace či finále. V případě vznesení protestu 

je nutno složit zálohu ve výši 100,- Kč, která je při neuznání protestu nevratná. 

 

 

5. Ostatní informace 

 

Souhlas závodníků: závodník registrací a účastí v závodě výslovně souhlasí s tím, aby ČHS, 

pořadatel nebo jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem fotografie, audio nebo 

video záznamy závodníka a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, 

rozšiřováním nebo zveřejňováním. 

 

Souhlas diváků: každá osoba vstupující do prostoru sportoviště a prostorů se sportovištěm 

souvisejících souhlasí s tím, aby ČHS, pořadatel nebo jeho smluvní partner pořizoval 

v souvislosti se závodem či jinou probíhající akcí její fotografie, audio nebo video záznamy a 

tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo 

zveřejňováním. 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů: účastí v závodě udělujete Horolezeckému klubu 

Vysočina, z.s. (HKV) souhlas ke zpracování osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je 

dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět zasláním emailu na adresu 

lezeckecentrumjihlava@seznam.cz. Zpracování osobních údajů je nutné za účelem evidence. 

Tyto údaje budou HKV, příp. ČHS či MŠMT zpracovány po dobu dvou let ode dne konání 

závodu.  

 

 

6. Závěrečná ustanovení 

 

Open závod dětí a mládeže v lezení na obtížnost HUDY cup 2019 se řídí výše uvedenými 

pravidly a Prováděcími předpisy pro Open závody v lezení dětí a mládeže pro rok 2019. 

 

 


