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Úvod 

Open závody v lezení dětí a mládeže (dále jen Open závody) jsou organizovány pod 

záštitou Českého horolezeckého svazu a jsou primárně určeny pro začínající a 

středně pokročilé mladé lezce ve věku do 19 let.  

 

1. Charakter závodu 

a) Open závody v lezení dětí a mládeže kategorie A - dle pravidel soutěžního 

lezení ČHS. 

b) Open závody v lezení dětí a mládeže kategorie B - dle vlastních pravidel 

pořadatele. 

 

2. Pořadatel  

a) Každý oddíl/klub/spolek registrovaný v Českém horolezeckém svazu (dále 

jen ČHS) s příslušným oprávněním, nebo právnická osoba provozující lezeckou 

stěnu na niž bude závod probíhat má právo požádat ČHS o pořadatelství Open 

závodu.  

b) S každým pořadatelem uzavře ČHS prostřednictvím sekretariátu ČHS 

písemnou smlouvu o pořádání Open závodu.  

c) Každý pořadatel obdrží dotaci a případně další pomoc od ČHS nebo 

partnera ČHS na uspořádání Open závodů dle zveřejněných Předpisů pro daný 

kalendářní rok stanovených Komisí mládeže. Tato dotace musí být použita na 

uspořádání Open závodů (pronájmy, materiálně technické zabezpečení, odměny 

stavěčům, občerstvení pro závodníky, ceny pro vítěze atd.). Prováděcí předpisy pro 

daný kalendářní rok budou zveřejněny na webových stránkách ČHS. 

d) Pořadatel má právo vybírat startovné od všech závodníků. Výši 

startovného stanoví pořadatel v přiměřené výši odpovídající závodům řídícím se 

pravidly soutěžního lezení ČHS. 

e) Pořadatel organizující Open závody kategorie A - dle pravidel soutěžního 

lezení ČHS, postupuje v souladu s Pravidly soutěžního lezení ČHS a Výjimkami ze 

soutěžních závodů ČHS pro Open závody. 

Pořadatel organizující Open závody dle vlastních pravidel je povinen pravidla a 

propozice závodu uveřejnit dle bodu 6. a řídit se jimi. Součástí pravidel musí být 

minimálně uvedeno: vymezení závodní disciplíny, forma přelezu, hodnocení 

závodníků, stanovení pro koho je závod určen a kategorie závodníků. 

  

3. Typy Open závodů dětí a mládeže 

Lezení na obtížnost 

Lezení na rychlost 

Bouldering 

Různé kombinace výše uvedených. 
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4. Závodníci  

a) Všechny závody mládeže ve všech disciplínách jsou pořádány jako „open“, 

tedy otevřené pro všechny české i zahraniční účastníky odpovídajícího věku, 

omezení je možné pouze kapacitou závodu. 

b) Kategorie 

 

U10 - ročník 2011 a mladší (děti do 9 let včetně) 

U12 - ročník 2009-2010 (10-11 let) 

U14 - ročník 2008-2007 (12-13 let) 

B     - ročník 2006-2005 (14-15 let) 

A     - ročník 2004-2003 (16-17 let) 

J      - ročník 2002-2001 (18-19 let) 

 

 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.  

  

5. Rozhodčí a stavěč cest  

Na Open závody kategorie A – dle soutěžních pravidel ČHS Komise mládeže zajistí 

po dohodě s pořadatelem hlavního rozhodčího nebo absolventa Školení rozhodčích pro 

Open závody dětí a mládeže a oficiálního stavěče. Pořadatel těchto závodů zajistí 

traťové rozhodčí pro jednotlivé kategorie.  

Pořadatel Open závodů kategorie B - dle vlastních pravidel má možnost v rámci 

přípravy závodu využít oficiální stavěče a rozhodčí ČHS nebo absolventa Školení 

rozhodčích pro Open závody dětí a mládeže. V případě, že se organizátor rozhodne 

oficiální stavěče a rozhodčí využít, informuje o této skutečnosti Komisi mládeže, 

která mu zajistí součinnost při obsazení těchto pozic.  

Pro řádný průběh závodu je nezbytné, aby pořadatel zajistil dostatečný počet 

traťových rozhodčí. 

Práci a náklady spojené se stavěním závodních cest hradí pořadatel. 

 

6. Poskytování informací o závodě  

a) Každý pořadatel je povinen nejméně 20 dnů před závodem zveřejnit 

propozice a pravidla závodu. Propozice by měly obsahovat minimálně místo konání, 

časový harmonogram závodu, formát závodu, kontakt na pořadatele, jméno hlavního 

stavěče kategorie závodníků a podmínky registrace k závodu, u Open závodu dle 

pravidel soutěžního lezení ČHS také jméno hlavního rozhodčího nebo absolventa 

Školení rozhodčích pro Open závody dětí a mládeže. Propozice a pravidla je pořadatel 

povinen v této lhůtě zaslat na sekretariát ČHS na adresu 

kristyna.smidova@horosvaz.cz ke zveřejnění v kalendáři Open závodů. 

b) Kalendář Open závodů bude zveřejněn na webových stránkách ČHS v 

sekci Komise mládeže. 
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7. Průběh závodů  

a) Disciplíny 

Soutěže ve sportovním lezení se dělí do následujících disciplín:  

- Lezení na obtížnost: cesty se lezou s jištěním soutěžícího lanem a nejdelší 

dosažená vzdálenost v linii cesty určuje umístění soutěžícího.  

- Bouldering: řada jednotlivých, krátkých cest (boulderů) je lezena bez lezeckého 

lana, s ochrannými matracemi. Úhrnný počet bodů dosažených soutěžícím při lezení 

boulderů a počet pokusů nutných k jejich získání určuje umístění soutěžícího.  

- Rychlost: cesty jsou lezeny s horním jištěním (top-rope) a soutěžící je jištěný 

odspodu. O umístění soutěžícího rozhoduje čas, potřebný k přelezení cesty.  

- Kombinace: soutěží se v kombinacích dvou nebo všech třech výše uvedených 

disciplín (obtížnost, rychlost, bouldering).  

Soutěže se mohou sestávat z oddělených soutěží pro lezení na obtížnost, 

bouldering a lezení na rychlost nebo jejich kombinací. V jednotlivé soutěži mohou být 

všechny výše uvedené disciplíny různě zastoupeny.  

 

Typy přelezu jednotlivých cest v závodě: 

- On-sight: po schválené prohlídce cesty, kdy soutěžícím není dovoleno vidět ostatní 

soutěžící v cestě nebo boulderu před svým pokusem;  

- Flash: po předlezení cesty/boulderu předlezcem a/nebo po zhlédnutí pokusů 

ostatních soutěžících.  

U Open závodu dle vlastních pravidel formát závodu určuje pořadatel dle svého 

uvážení. Je nezbytné, aby tento formát byl vyspecifikován v pravidlech a propozicích 

k danému Open závodu. 

U Open závodu dle pravidel soutěžního lezení ČHS platí Pravidla soutěžního lezení 

ČHS 2020 a Výjimky z pravidel soutěžního lezení pro Open závody 2020.  

  

b) Bezpečnost 

Pořadatel soutěže je odpovědný za dodržování bezpečnosti na závodišti a ve 

veřejném prostoru ve vztahu k veškerým aktivitám spojeným s průběhem soutěže.  

Jističi jmenovaní pořadatelem musí být vycvičeni pro soutěžní způsob jištění.  

Každá cesta nebo boulder musí být navržen/a tak, aby se předešlo nebezpečí 

zranění soutěžícího při pádu, popřípadě zranění nebo omezení jakéhokoliv jiného 

soutěžícího nebo třetí osoby.  

Veškeré vybavení používané v soutěži – jak organizátorem, tak soutěžícími - musí 

být v souladu s odpovídajícími normami.  

  

c) Registrace 

Podmínky registrace stanovuje pořadatel.  

d) Výsledky 

Na konci každého závodu bude pořadatelem zveřejněna oficiální výsledková listina 

ukazující konečné umístění soutěžících. 
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Konečná výsledková listina musí minimálně obsahovat jméno a příjmení závodníka, 

rok narození, případně oddíl, za který se závodu účastní, a výkony dosažené ve 

všech kolech závodu. 

Pořadatel do 7 dní zašle na sekretariát ČHS na adresu 

kristyna.smidova@horosvaz.cz výsledky z daného Open závodu v pdf formátu. 

Soubor s výsledky závodu bude zveřejněn v kalendáři Open závodů v sekci Mládež. 

 

8. Ostatní 

Výši finanční a případně jiné podpory závodů podporovaných jako Open závody dětí 

a mládeže schvaluje Komise mládeže. V případě nedodržení Pravidel stanovených v 

prováděcích předpisech pro konání Open závodů může být dotace krácena. 

Komise mládeže si vyhrazuje právo vyslat svého člena komise pro kontrolu závodu 

se záměrem zhodnocení dodržování stanovených pravidel, a to zejména týkajících 

se bezpečnosti a regulérnosti závodu. 

Součástí těchto předpisů jsou Pravidla soutěžního lezení ČHS 2020 a Výjimky ze 

soutěžních pravidel ČHS pro Open závody 2020. 
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