
Pravidla 2020 Seznam změn 

1.3.2.a) I. kategorie – Mezinárodní Mistrovství ČR včetně Mistrovství ČR mládeže a Mistrovství 
ČR do 14 let 

1.4.1a) Hlavní rozhodčí je zodpovědný za vydání startovní a výsledkové listiny, přijímání 
protestů a řešení a oznamování jakýchkoliv důležitých změn v programu soutěže. 

1.4.1b)  Delegát je zodpovědný za vydání startovních listin. 

1.4.2b b) Obsluha výsledkového servisu 

Zodpovídá za přípravu listin pro registraci závodníků, připravuje startovní a výsledkové 
listiny. Nahrává finální výsledky na stránky ČHS a předává datový soubor s výsledky po 
závodu správci rankingu na lezeni@navrat.name. Je schopná se orientovat 
v technických věcech související s průběžnými výsledky a obsluhou mobilních klientů při 
vkládání výsledků traťovými rozhodčími. Připravuje ve spolupráci s hlavním rozhodčím a 
technickým delegátem případné další informace, které je nutné zveřejnit. Má právo 
vstupovat do všech prostor soutěžního prostoru. 
 

1.4.2c) původní  1.4.2b) 

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

 a) Mezinárodní formát – počty postupujících závodníků do dalších kol se 
nenavyšují o zahraniční účastníky 

b) Open formát – počty postupujících závodníků do dalších kol se navyšují o 
zahraniční účastníky 

3.3.9c) c) Krvácení: Soutěžící musí být schopen zastavit krvácení, tak aby se krev nedostala 
na chyty. Bílý kapesník aplikovaný na ránu po zakrytí (např. páskou) nesmí 
vykazovat žádné známky krve. 

3.8.3 Nošení úvazku je povinné v lezení na obtížnost a na rychlost. Soutěžící může podle 
uvážení používat pytlík s magnéziem, lezeckou helmu a oblečení (navíc k soutěžnímu 
dresu), které uzná za vhodné.Každý závodník 

 a) musí mít oblečení na horní i dolní části těla. V případě nevhodných 
klimatických podmínek může hlavní rozhodčí udělit výjimku z tohoto pravidla. 

 b) musí mít během pokusu lezeckou obuv a v disciplínách, kde to je relevantní 
úvazek  

 c) mohou používat podle svého uvážení pytlík s magnéziem (suchým nebo 
tekutým) pouze na své ruce. Nesmí být použité další činidla pro zvýšení přilnavosti 
(např. pryskyřice) 

 d) mohou použít helmu 

e) nesmí během pokusu mít oblečené ani nést audio zařízení 

3.8.4 původní 3.8.2 

3.8.5 původní 3.8.4 

V rámci pokusů na cestě nebo na boulderech mohou soutěžící používat magnézium 
(suché nebo tekuté) pouze pro své ruce.Oficiální startovní číslo dodané pořadatelem 
závodu musí být viditelně umístěné na zádech. Pořadatel může poskytnout další 
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startovní čísla, která budou umístěna na nohavici kalhot. 

 

3.11.4 Pro posuzování se smí používat pouze oficiálního záznamu a oficiální vysílání ĆHS 
pokud je k dispozici. a zZáznam si smí prohlížet pouze Hlavní rozhodčí, pomocní 
rozhodčí, Hlavní stavěč a Delegát ČHS, případně ředitel závodu, pokud je členem 
odvolací poroty. 

4.6.1 Stanovená délka doby lezení je 6 minut v kvalifikačním kole a 6 minut v ostatních 
kolechve všech kolech. 

4.6.3 Každý pokus soutěžícího je považovaný za zahájený a čas se začne měřit v momentě, kdy 
obě chodidla soutěžícího opustí zem. Aby se předešlo pochybnostem, traťový rozhodčí 
určí, zda pokus začal nebo se jedná o úpravu postavení před startem. 

4.6.5 (i) soutěžící celým tělem nepřelezl nad/za spodní karabinu expresky, do které 
ještě nezapnul lano nebo 

(ii) soutěžící je schopen dotknout se rukou poslední expresky, do které ještě 
nezapnul lano (bez zvedání expresky nohou). 

(iii) pokud je vyznačen chyt z důvodu bezpečnosti modrým křížem, bodování je 
pozastaveno na tomto chytu dokud není příslušné jištění zapnuto 

(ii)(iv) v ostatních případech je bodování pozastaveno na posledním chytu 
před (i) nebo (ii) 

Jedinou výjimkou je, pokud je označen poslední chyt, ze kterého je nutné zapnout lano 
do dané expresky. 

4.8.3 Držením chytu je myšleno pro potřeby rozhodování a bodování, takové použití 
nějakého objektu nebo struktury, které u závodníka: 

a) vedlo k docílení stabilní polohy těla 

b) úspěšně zastavilo jakýkoliv dynamický pohyb nebo 

c) vedlo k lezeckému pohybu, který není popsán v 0 
 

4.8.4 Použitím chytu je myšleno pro potřeby rozhodování a bodování, takové použití 
nějakého objektu nebo struktury, které u závodníka: 

a) vedlo k znatelné změně těžiště nebo boků a 

b) vedlo k pohybu jedné nebo obou ruk ve směru: 

(i) následujícímu chytu v linii cesty 

(ii) dalšího chytu v linii cesty, který byl úspěšně držen jiným závodníkem ze 
stejného chytu 

 

4.8.5 Pro výkon závodníka v cestě je stanoveno následující hodnocení: 

a) U chytu, který je držený (kontrolovaný) dle 0, bude započítána hodnota chytu bez 
přídavného znaménka 

b) U chytu, který je držený použitý dle 0 a ze kterého je učiněn lezecký pohyb ve 
směru možného postupu, bude započítána hodnota tohoto chytu se znaménkem (+). 
Toto hodnocení je lepší než držení stejného chytu. 

(iii) Pro hodnocení pohybu lezce znaménkem (+) by měly být splněny následující 
podmínky: 
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(iv) Znatelné změny v pozici těla lezce ve směru postupu 

(v)(ii) Pohyb nejméně 1 ruky v zájmu chycení dalšího chytu v linii cesty 

To, zda závodníci tečují či netečují následující chyt v linii cesty, není pro hodnocení 
znaménkem (+) podstatné. 

Záleží na úsudku Hlavního rozhodčího, aby určil hranici mezi drženým chytem a 
pohybem lezce hodnoceným znaménkem „+“ v rámci každého chytu a odlišil tak 
významně rozdílné výkony soutěžících. 
 

4.8.6 Pokud soutěžící použije nebo kontroluje chyt, který není v nákresu cesty, tak hlavní 
rozhodčí spolu s hlavním stavěčem přiřadí tomuto chytu bodovou hodnotu. Aby se 
předešlo pochybnostem, tato hodnota může být stejná jako již existující jiný chyt nebo 
nová. 

4.10.3 U závodů II. kategorie se automaticky vynechává semifinále a do finále postupuje 128 
soutěžících v kategorii mužů a 8 soutěžích v kategorii žen. U soutěží mládeže postupuje 
do finále 8 chlapců a dívek. 

4.10.6 V případě, že se závody I. a II. kategorie uskuteční se zahraniční účastí (Open), nesmí 
zahraniční účastníci ovlivnit počty postupujících českých závodníků. Celkový počet 
postupujících bude pro každé kolo navýšen o postupující zahraniční účastníky. Toto 
ustanovení platí pro všechny věkové kategorie. 

4.13.2 Izolace by neměla být uzavřena dříve, než 1 hodinu před startem prvního závodníka. 
V případě více kategorií závodících na stejné cestě je myšlen první závodník první 
kategorie. 

5.1.9 Každý boulder má stanovenou startovní pozici (nástup), odkud musejí začínat všechny 
se pokusy hodnotí jako úspěšně započatý. Nástup se skládá z určené pozice 
(chytu/chytů) pro obě ruce a povinné pozice pro obě nohy. Jako startovní chyt nesmí 
být označeno prázdné místo nebo neohraničená plocha stěny. 

Veškeré pevně určené pozice musí být jasně označeny. Je na uvážení Hlavního stavěče, 
jestli stanoví, který chyt je nutné držet levou a který pravou rukou. 

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. 

5.7.3f) dotyku rukou, nohou nebo magnesiování chytů jiných než startovních (viz odstavec 0) 
nebo chytů či struktur, které jsou umístěny nebo blokují použitelnou část jakéhokoliv 
startovacího chytu. 

5.8.1 Pokud se soutěžící, zástupce soutěžícího nebo boulderový rozhodčí se domnívají, že 
nastal technický incident, musí to ohlásit hlavnímu rozhodčímu před zahájením dalšího 
pokusu. Technický incident se nebere v úvahu, pokud nastal po signálu oznamující 
konec časového limitu. 

5.8.2 Hlavní rozhodčí, po případné konzultaci s hlavním stavěčem určí zda došlo 
k technickému incidentu. Aby se předešlo pochybnostem za technický incident se 
nepovažuje: 

a) přerušení pokusu soutěžícího z důvodu zastavení jeho krvácení 

 



5.8.3 původní 5.8.1 

5.8.4 původní 5.8.2 

V případě technického incidentu během kvalifikace lezené systémem flash se boulder 
po dobu opravy uzavře.se cCelkový časový limit se prodlouží o dobu potřebnou na 
opravu technického incidentu pokud doba opravy přesáhne 10 minut. 
 

5.8.5 původní 5.8.3 

5.8.6 původní 5.8.4 

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 
počet českých finalistů na základě rozhodnutí delegáta ČHS snížen. V žádném případě 
však u klasického formátu nesmí klesnout pod 8. Pokud je finále lezeno formátem SP, je 
stanovený počet soutěžících kvalifikujících se do finále 6 pro kategorii mužů a 6 pro 
kategorii žen. V případě finále ve formátu SP by mělo být součástí závodu semifinále, 
kde je stanovený počet soutěžících kvalifikujících se do semifinále 20 pro kategorii mužů 
a 20 pro kategorii žen. O možnosti zařadit závod s finálovým kolem ve formátu SP bez 
semifinále rozhoduje na návrh pořadatele delegát ČHS ještě před vydáním propozic, 
kde tato skutečnost následně musí být uvedena. 

5.10.5 V případě, že se závody I. a II. kategorie uskuteční se zahraniční účastí (Open), nesmí 
zahraniční účastníci ovlivnit počty postupujících českých závodníků. Celkový počet 
postupujících bude pro každé kolo navýšen o postupující zahraniční účastníky. Toto 
ustanovení platí pro všechny věkové kategorie. 

6.3.2 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.  

 a) Pokud má jen jeden závodník kratší reakční čas, tak je tomuto závodníkovi 
přiřazen předčasný start 

 b) Pokud mají oba závodníci kratší reakční čas, tak 

(iii) Závodník s menším (rychlejším) časem má přiřazen předčasný start 

Oba závodníci mají shodný reakční čas, pak není nikomu předčasný start přiřazen a 
následuje opakovaný start 
 

6.4.1 Pokus je chápán jako úspěšně dokončený v případě, že byl lezen v souladu s pravidly a 
soutěžící rukou stiskl spínač časomíry a časomíra se zastavila. 

6.4.2 Pokus soutěžícího je hodnocen jako neúspěšný když, kterýkoliv soutěžící poruší pravidlo 
o předčasném startu nebo když: 

a) Stiskl spínač časomíry a časomíra se nezastavila 

b) Spadne; 

c) Použije k lezení chyty nebo prvky vyčleněné v souladu s článkem Chyba! 
Nenalezen zdroj odkazů.; 

d) Použije k lezení boční nebo horní okraj lezecké stěny;  

e) Dotkne se jakoukoliv částí těla země poté, co nastoupil na cestu; 

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

6.7.1 Obě cesty jsou lezeny zároveň a soutěžící lezou ve dvojicích. Startovní pořadí 
kvalifikačního kola musí být náhodné. Soutěžící jsou rozděleni do dvou stejně (popř. 
téměř stejně) početných skupin. 

6.7.2 Každý závodník muže udělat jeden pokus na každé cestě, kromě: 

 a) pokud je vyžadován opakovaný pokus po předčasném startu nebo 
technickém incidentu, pak musí být povolen další pokus 

b) pokud se závodník neohlásí po vyvolání, pak pokus proběhne bez něho. 

 

6.7.3 Každý závodník musí zůstat v soutěžním prostoru dle pokynu hlavního rozhodčího, 
dokud nedokončí své pokusy na obou cestách 

6.7.4 Obě cesty jsou lezeny zároveň a soutěžící vždy lezou ve dvojicích. Když soutěžící dokončí 
svůj pokus na první cestě je zařazen a konec startovní listiny druhé cesty. 
Příklady:Startovní pořadí na první kvalifikační cestě bude náhodné. Startovní pořadí na 
druhé kvalifikační cestě bude stejné jako na té první, ale s posunem 50%. 

Příklad: Při 20ti soutěžících v dané kategorii, pak ten, který lezl jako 11. na první 
kvalifikační cestě, poleze na druhé cestě jako první. 
 

6.7.5 původní 6.7.3 

Minimální pauza mezi 1. a 2. cestou je 5 minut. Toto neplatí v opakovaném pokusu po 
předčasném startu. 

6.7.6 Soutěžící budou bude hodnocen na základě lepšího času dosaženého na jedné z 
cesthodnoceni následovně.: 

 a) první budou seřazeni závodníci s alespoň jedním platným časem, přičemž 
závodník s rychlejším časem je umístěn lépe 

 b) pokud dva nebo více závodníků má stejný čas, pak jsou setříděni podle 
druhého času, přičemž  závodníci s platným časem jsou před závodníky bez 
platného druhého času 

závodníci bez platného času 
 

6.7.7 původní 6.7.5 
V případě předčasného startu jednoho ze soutěžících, je tento vyřazen a druhý soutěžící 
následně ihned absolvuje nový pokus samostatně. Soutěžící, který předčasně 
vystartoval, přichází o všechny platné výsledky, a je zařazen na konec výsledkové listiny. 

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 ani jednomu 
soutěžícímu dokončit svoji cestu, pak je nutné toto rozřazovací kolo okamžitě 
zopakovat, dokud není rozhodnuto o vítězi. V semifinále pád nebo předčasný start 
neznamená vyřazení, ale účast v malém finále o 3. a 4. místo.Pořadí v jakémkoliv 
finálovém kole bude určeno následovně: 

 a) Pokud oba závodníci mají uspěšný pokus, pak vyhrává závodník s menším 
časem 

 b) Pokud závodník předčasně odstartoval, pak vyhrává druhý závodník. 
V případě předčasného startu na prvním rozběhu v klasickém formátu, musí 
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postupující závodník absolvovat i druhou cestu sám. 

 c) Pokud oba závodníci dosáhnou stejného času nebo nemají platný čas z jiného 
důvodu než předčasný start potom: 

(iv) Vyhrává závodník s lepším umístěním v kvalifikaci nebo 

(v) Pokud mají v kvalifikaci stejné umístění, pak se rozběh opakuje 

d) Pokud se závodník neohlásí po vyvolání, pak vyhrává druhý závodník 

 

6.8.6 V případě předčasného startu v souboji o 1. místo musí vítěz absolvovat další pokus pro 
získání platného času. 

6.8.7 Každý závodník musí zůstat v soutěžním prostoru dle pokynu hlavního rozhodčího, 
dokud není vyřazen. 

6.9.4 V případě předčasného startu je daný pokus považován za neplatnýPokus se posuzuje 
podle bodů 0 a 0. V případě předčasného startu se pokus považuje jen za neúspěšný 
pokus. 

6.9.6 Pokud nominační formát probíhá na dvou standardních cestách, pak závodník absolvuje 
své pokusy střídavě na každé z nich. 

6.10.1 Po každém kole soutěže musí být určeno pořadí soutěžících v souladu s odstavci Chyba! 
Nenalezen zdroj odkazů., Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. a Chyba! Nenalezen zdroj 
odkazů.. 

6.10.2a) Nastane-li po kvalifikačním kole remíza dvou nebo více soutěžících na poslední příčce 
(příčkách), která(é) se ještě kvalifikuje(í) do finále, a je tak překročen počet stanovených 
soutěžících pro finále v souladu s článkem Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. a Chyba! 
Nenalezen zdroj odkazů., pak do finále nepostupuje žádný z těchto soutěžícíchmusí 
mezi těmito soutěžícími proběhnout na cestě č. 1 další pokusy, dokud není remíza 
rozbita. Časy zaznamenané během těchto pokusů musí být použité pouze pro určení, 
kdo se kvalifikoval do finálového kola a ne pro jiné účely. Všichni budou ohodnoceni 
stejně; 

6.10.2.c) V případě dvou remízujících soutěžících v jakékoliv jiné fázi finálového kola bude o vítězi 
rozhodnuto na základě výsledků z předcházející fáze finálového kola, pro první fázi 
finálového kola budou v tomto smyslu relevantní výsledky z kvalifikačního kola. 

6.12.1c) postaví se na přípravnou pozici určenou startérem zády ke stěně, ne dále než 2 metry 
před lezeckou stěnu. 

6.12.3 Jakmile jsou oba soutěžící připraveni před lezeckou stěnu, startér musí říct „Na místa“ 
nebo „At your marks“. S povelem „Na místa“ se každý soutěžící postaví na startovní 
pozici: soutěžící má jednu nohu na nášlapné desce (elektronickém spínači), druhá noha 
může být v jakékoliv pozici a jedna nebo obě ruce jsou na závodníkem zvoleném 
nástupním chytu (na zaujetí startovní pozice má závodník zhruba 4s). Když jsou lezci na 
místech v klidu ve startovní pozici, pak startér řekne „PozorReady!“ a následně spustí 
elektronické startovací zařízení nebo, v případě používání manuální časomíry, řekne 
„startGo!“ 

6.12.4 Jakmile je dán povel nebo signál ke startu, každý soutěžící musí zahájit svůj pokus na 
cestě. Žádný protest proti startovním povelům nebo signálům nebude uznán, jestliže 
soutěžící jasně nedá najevo zvednutím ruky, že není připraven, když startér řekne 
„Pozor! “Startér musí vrátit závodníky do přípravné pozice, pokud nastane z jakéhokoliv 
důvodu následující situace mezi signálem „Na místa“ a „Ready“: 

 a) Startér vyhodnotí, že kolo nemůže proběhnout 

b) Závodník zvednutím ruky informuje, že není připraven odstartovat 
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6.12.6 V případě předčasného startu musí startér okamžitě zastavit oba soutěžící. Povel 
„Stop!“ musí být jasný a hlasitý a musí zaznít, i když informuje měřící zařízení o 
předčasném startu.  

6.12.7 Pokud závodník poruší pravidla Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. a Chyba! Nenalezen 
zdroj odkazů.. Startér musí vrátit oba závodníky do přípravné pozice. Hlavní rozhodčí 
může udělit závodníkovi disciplinární postih ve shodě s bodem Chyba! Nenalezen zdroj 
odkazů.. 

6.12.8 původní 6.12.7 

„PozorReady“ 

6.12.9 původní 6.12.8 

6.12.10 původní 6.12.9 

6.13.1d Porucha Zjevná nebo systematická porucha systému časomíry; 

6.13.2 Pokud závodník, nebo jeho zástupce si myslí, že nastal technický incident, musí o něm 
okamžitě informovat hlavního rozhodčího před startem dalšího rozběhu. 

6.13.3 Za účelem rozhodnutí o technickém incidentu může hlavní rozhodčí dle potřeby využít 
oficiální video záznam, požadovat otestování systému nebo požádat stavěče nebo jinou 
osobu z řad pořadatelů o vylezení cesty a zmáčknutí horního tlačítka. 

6.13.4 Jestliže technický incident může být opraven a má se zato, že ovlivnil jen jeden rozběh, 
pak závodníci, které technický incident přímo ovlivnil, opakují svůj pokus. 

6.13.5 Jestliže technický incident nemůže být opraven nebo se má zato, že ovlivnil všechny 
soutěžící v příslušném kole, pak hlavní rozhodčí může buď zrušit aktuální kolo a všechny 
následující nebo zrušit a restartovat celé kolo. 

6.13.6 původní 6.13.2 

7.1.2b) finálové kolo s pevně stanovenou kvótou 86 soutěžících v každé kategorii,  

7.3.1b) Jedná-li se o soutěž v boulderingu, být v souladu s ustanoveními v části Chyba! 
Nenalezen zdroj odkazů. (Bouldering) těchto pravidel, protože se tato pravidla vztahují 
k organizaci a řízení finálového kola soutěží v boulderingu. Počet boulderů je omezen na 
3 a hlavní rozhodčí nemůže žádný boulder zrušit. 

7.3.2a) Upravená tabulka rozdělení do jednotlivých rozběhů/závodů 

7.4.1 Jedná-li se o soutěž v lezení na rychlost podle ustanovení v části Chyba! Nenalezen 
zdroj odkazů. (Rychlost) těchto pravidel pro světový formát s následujícími dodatky a 
doplňujícími informacemi pro finálové kolo:  

b) V takové soutěži, kdy dva nebo více závodníků dosáhnou stejného výsledku v 
soutěži v lezení na rychlost v kvalifikačním kole, je relativní pořadí závodníků se 
stejnými výsledky určeno: 

c) Porovnáním druhého (vyššího) času, který byl zaznamenán u každého ze 
soutěžících.   

(i) a) Pokud dojde k porovnání nerozhodných výsledků a jeden nebo více 
závodníků nemají žádný druhý čas, takoví závodníci budou umístěni za závodníky, 
kteří mají druhý čas.poražení soutěžící ve čtvrtfinále nejsou vyřazeni, ale absolvují 
sérii dalších kol pro určení pořadí na 5. až 8. místě. Všichni soutěžící tak absolvují 
stejný počet kol. 

b) Jedná-li se o soutěž v lezení na rychlost ve finálovém kolefinální pořadí bude 
určeno na základě finálové série kol: 

(i) vítěz závodu č. 79 se umístí na prvním sedmém a poražený na druhém 
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osmém místě; 

(ii) vítěz závodu č. 610 se umístí na třetím pátém a poražený na čtvrtém šestém 
místě; 

(iii) vítěz závodu č. 11 se umístí na třetím a poražený na čtvrtém místě;zbývající 
závodníci se umístí na základě porovnání svého času v první fázi daného kola. 
Pokud oba zbývající závodníci mají stejný čas, jejich relativní umístění je určeno 
porovnáním jejich výsledků kvalifikace. 

(ii) (iv) vítěz závodu č. 12 se umístí na prvním a poražený na druhém 
místě;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. 

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

(i) v kvalifikačním kole budou závodníci hodnoceni shodně 

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

7.4.3b) (ii) pokud je po aplikování Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. stále shoda a je k dispozici 
oficiání video záznam schopný měřit čas na 1/10 sekundy musí být použitý k určení času 
lezení. 

7.4.3b) (iii) původní 7.4.3b) (ii) 

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

8.2.2b) (iii) Nenošení startovního čísla poskytnutého pořadatelem soutěže; 

8.2.2b) (iv) původní 8.2.2b) (iii) 

8.2.2b) (v) původní 8.2.2b) (iv) 

9.1.2 Písemný protest musí být na formuláři ČHS nebo na papíru obsahující stejné informace. 

9.1.3 Protest může být uznán pouze v  případě, pokud jiné body těchto pravidel neurčují 
jinak:, 

  a) je-li spojen se zaplacením oficiálního  protestného. 

 b) je podepsaný zástupcem soutěžícího (vedoucí týmu) nebo soutěžícím, pokud 
vedoucí týmu není přítomen 

c) obsahuje konkrétní článek pravidel na jehož základě je protest podán a jméno 
soutěžícího nebo skupiny soutěžících na které se protest vztahuje 
 

9.1.4 Bez ohledu na 0 může odvolací porota rozhodnou o neplatnosti jakéhokoliv protestu 

 a) byl podán mimo definované časové intervaly 

 b) protest je založen na skutečnosti, která neodpovídá žádnému článku pravidel 

c) odvolací porota se shodne, že protest není platný 
 

9.2.1 rozdělen do 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3 a 9.2.4 

9.2.5 původní 9.2.2 
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9.3 PROTESTY PROTI ROZHODNUTÍ, KTERÉ SE TÝKÁ UKONČENÍ POKUSU SOUTĚŽÍCÍHO 

9.3.2 Postižený soutěžící může tento protest podat slovně a neplatí poplatek. Pokud takový 
protest podává zástupce daného soutěžícího, pak jej musí podat písemně. Protest musí 
být podán do zahájení pokusu dalšího soutěžícího. Na soutěžícího se do posouzení 
protestu nahlíží jako na závodníka postiženého technickým incidentem. 

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 105 minut od vyhlášení umístění. V případě, že se jedná o finálové kolo, je to 
nutné provést nejpozději v čase 10 minut od vyhlášení umístění.  

9.4.2 Soutěže v lezení na obtížnost 

a) pokud se protest týká výkonu soutěžícího na konkrétním chytu, pak odvolací porota 
musí shlédnout výkony všech soutěžících, kteří byli hodnoceni, že daný chyt drželi nebo 
použili k postupu. 

9.4.3 původní 9.4.2 

9.4.4 Hlavní rozhodčí označí příslušné výsledky že jsou „Pod protestem“, vyznačí, kterých 
konkrétních výsledků se protest týká a zajistí aby pořadatel vyhlásil, že výsledky jsou 
pod protestem. 

9.5 PROTEST PODŮSLEDKY PROTESTU 

9.5.1 Protest vznesený proti důsledkům rozhodnutí Odvolací poroty musí být podán do 5 
minut od vyhlášení rozhodnutí Odvolací poroty. Při finále musí být takový protest 
podán okamžitě po zveřejnění.Jakékoliv formální rozhodnutí odvolací poroty je konečné 
a nepodléhá dalšímu protestu. 

 

Prováděcí předpisy dospělí 2020 

1.6 Úprava výše startovného a upřesnění výše ve vztahu ke startovním číslům a dresům. 
Předběžná registrace je možná pouze ve vazbě na software pro zpracování výsledků. 
V případě spojeného závodu mládeže s dospělými platí kategorie A a J pouze jedno 
startovné a to podle prováděcích předpisů závodů dospělých. 

2 Kategorie I. = Mezinárodní Mistrovství České republiky  

Kategorie II. = závody Českého poháru  

Kategorie III. = rankingové závody  

Všechny kategorie závodů kromě nominačních mohou budou být pořádány jako 
„Open“, tedy otevřené pro zahraniční účastníkyv mezinárodním formátu.  

Nominační závody musí být pořádány v open formátu. 

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

5.1 Každý pořadatel je povinen nejméně 20 dní před závody vydat propozice závodu a 
zaslat je Komisi (tomas.binter@horosvaz.cz) a sekretariátu ČHS 
(katka.zelenkova@horosvaz.czivana.palasova@horosvaz.cz)  

5.2 Pořadatel je povinen zaslat výsledky e-mailem do 24 hodin po skončení závodu Komisi 
nahrát výsledky na web ČHS do 24 hodin po skončení 
závodu(tomas.binter@horosvaz.cz), a dále je zaslat emailem správci rankingu 
(lezeni@navrat.name) a sekretariátu ČHS (katka.zelenkova@horosvaz.cz). 

5.4 Pořadatel I. a II. Kategorie musí použít oficiální program pro zpracování výsledků. Pro 
zpracování výsledků je pPořadateli III. kategorie je doporučeno používat oficiální 

Změněn kód pole
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program pro zpracování výsledků,. pPři použití vlastního programu a zaslání výsledků 
pro ranking v jiném než oficiálním výstupu bude pořadateli krácena dotace a to jen 
v případě, kdy formát tohoto závodu je v oficiální aplikaci podporován. 

6.2 Boulderingové závody I. kategorie mohou být pořádány v jednom dni ise uskuteční ve 
dvou dnech. 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 ženy i 
muži zároveň). V případě formátu SP musí být zařazeno semifinále. Doporučený formát 
je SP. 

7.4.1 V případě, že se závody v lezení na obtížnost a v boulderingu uskuteční se zahraniční 
účastí a budou vyhlášeny jako Opennominační, nesmí zahraniční účastníci ovlivnit počty 
postupujících českých závodníků. 

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

7.5 Zrušen počet finalistů je rovný počtu na který to bod 7.5.1 mohl snížit 

8.2 MČR -> MMČR 

8.3 MČR -> MMČR 

8.4 MČR -> MMČR 

9.1 Vyhlášení výsledků musí být provedeno důstojným způsobem. Vyhlášení výsledků musí 
být nejdéle do 30 minut po ukončení posledního kola závodu poslední kategorie., 
Jjednotlivé kategorie mohou být vyhlašovány i v průběhu závodu. 

9.3 Musí být vyhlášeni nejméně první tři závodníci a oceněni alespoň diplomem a cenami 
dodanými eventuálním partnerem závodu. Další ocenění je na pořadatelích. Nepřihlíží 
se k národnosti závodníků. Výjimku tvoří MČR.  

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 jakoU Mmezinárodního mistrovství ČR 
(MMČR), se vyhlašuje se pouze jedno pořadí závodu a uděluje titul Mezinárodního 
mistra ČR. 

11.3 Výsledkový servis 

11.4 původní 11.3 
Asistenti – izolace atd., bezpečnost a zdravotnický personál, výsledkový servis  

12.2 Pro závody III. kategorie mají výše uvedené předpisy doporučující charakter. Pořadatelé 
mohou pravidla přizpůsobit svým možnostem a místním zvyklostem. Zcela závazné jsou 
pro pořadatele pouze body 0, 0, a Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. a 0.  

 

Prováděcí předpisy mládež 2020 

1.5 Úprava výše startovného a upřesnění výše ve vztahu ke startovním číslům a dresům. 
Předběžná registrace je možná pouze ve vazbě na software pro zpracování výsledků. 
V případě spojeného závodu mládeže s dospělými platí kategorie A a J pouze jedno 
startovné a to podle prováděcích předpisů závodů dospělých. 

3.1 Pro všechny závody ČPM a ČP do 14 let platí, že čeští účastníci závodů musí být členy 
ČHS. Nestačí jen evidované členství, jelikož jeho součástí není průkaz ČHS.  
… 
Všechny závody Českého poháru mládeže ve všech disciplínách včetně MČR a závody ČP 
do 14 let jsou pořádány jako „open“v mezinárodním formátu, tedy otevřené pro 



zahraniční účastníky odpovídajícího věku. Nominační závody musí proběhnout v open 
formátu.  
 

3.3 Pro účast na závodech mládeže organizovaných ČHS jsou povinné zdravotní prohlídky 
dle vyhlášky 391/2013 Sb v platném znění a to pro výkonnostní sport. Pro závody ČPM a 
závody do 14 let je dostačující tzv. „Potvrzení o zdravotní způsobilosti“na stránkách ČHS 
platný vzor,. Potvrzení které dětem vydává dětský lékař ,a toto potvrzení má platnost 1 
rok. 
 

3.4 Aktualizace věkových kategorií 

4.1 Komise jmenuje delegáta ČHS, a hlavního rozhodčího soutěže a obsluhu výsledkového 
servisu a uhradí náklady spojené s jejich účastí. 

5.1 Každý pořadatel je povinen nejméně 20 dní před závody vydat propozice závodu a 
zaslat je sekretariátu ČHS (ivana.palasova@horosvaz.cz) ke zveřejnění v kalendáři 
závodů ČHS. Propozice by měly obsahovat minimálně místo konání, časový 
harmonogram závodu, formát závodu, jméno hlavního rozhodčího, hlavního stavěče a 
ředitele závodu, kontakt na pořadatele. Pořadatel je povinen informovat lezeckou 
veřejnost a komisi o časovém programu závodu tak, aby Komise měla dostatečný 
prostor poskytnout informace o závodech dalším médiím. Je žádoucí využít k propagaci 
i místní tisk. Úroveň propagace bude mít vliv na výši doplňkové části dotace. 

Každý pořadatel je povinen nejméně 20 dnů před závodem vydat a rozeslat propozice 
závodu. Propozice by měly obsahovat minimálně místo konání, časový harmonogram 
závodu, formát závodu, jméno hlavního rozhodčího, hlavního stavěče a ředitele závodu, 
kontakt na pořadatele. Propozice v této lhůtě je povinen zaslat na adresu 
katka.zelenkova@horosvaz.cz a tomas.binter@horosvaz.cz ke zveřejnění v kalendáři 
závodů ČHS. Je povinen informovat lezeckou veřejnost a Komisi o časovém programu 
závodu tak, aby členové komise měli dostatečný prostor poskytnout informace o 
závodech dalším médiím. Je žádoucí využít k propagaci i místní tisk. Úroveň propagace 
bude mít vliv na výši doplňkové části dotace (viz Informace pro pořadatele).  
 

5.2 Pořadatel je povinen nahrát výsledky na web ČHS do 24 hodin po skončení závodu a 
dále je zaslat emailem správci rankingu (lezeni@navrat.name). Pořadatel je povinen 
zaslat výsledky e-mailem do 24 hodin po skončení závodu správci rankingu na adresu 
lezeni@navrat.name a zástupcům ČHS na adresu katka.zelenkova@horosvaz.cz a 
tomas.binter@horosvaz.cz. 

5.4 Pro zpracování výsledků je pořadateli doporučenomusí pořadatel používat oficiální 
program pro zpracování výsledků,. pPři použití vlastního programu a zaslání výsledků 
pro pořadí ČPM a ČPM U14 v jiném než oficiálním výstupu bude pořadateli krácena 
doplňková dotace.  

6.2.2 Pokud je závod na rychlost kategorií A a J propojený se závody dospělých a uspořádán 
v jiném než nominačním formátu, pak jsou výsledky mládeže vyhlášeny na základě 
výsledku v kvalifikaci. 

7.1 Vyhlášení výsledků musí být provedeno důstojným způsobem. Vyhlášení výsledků musí 
být nejdéle do 30 minut po ukončení posledního kola závodu poslední kategorie., 
jJednotlivé kategorie mohou být vyhlašovány i v průběhu závodu. 

7.4 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 

https://www.horosvaz.cz/soutezni-lezeni/informace-pro-zavodniky/
https://www.horosvaz.cz/res/archive/246/034466.pdf?seek=1544788604
mailto:ivana.palasova@horosvaz.cz
mailto:lezeni@navrat.name


mistra ČR. 

8.2.1 Český pohár mládeže a ČP do 14 let v lezení na obtížnost se skládá minimálně ze 
pětičtyř závodů ČPM 

 

Výjimky ze soutěžních pravidel ČHS pro závody mládeže do 14 let v soutěžním lezení pro rok 2020 

3.5 Rozhodčí povolí závodníkovi na jeho žádost jeden další pokus v kvalifikačních cestách v 
případě pádu pod první expreskou nebo pod určeným označeným chytem, oznámeným 
v průběhu prohlídky. Aby nebylo pochyb chyt může být jen kontrolován a nesmí být 
použit k dalšímu postupu. 

4.2 Cesty u nominačního formátu 

Nominační formát může proběhnout na jedné nebo dvou identických cestách. 
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