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Pravidla závodu: 

Kategorie: 

A 2005, 2004 

B 2007, 2006 

C 2008, 2009 

D 2010, 2011 

E 2012, mladší 

Závodníci soutěží na lezeckých cestách bez možnosti nácviku. Cílem závodníka je dolézt výše / 

dále než jeho soupeři. 

Cesty jsou lezeny stylem „flash“. Hodnotí se součet nejvýše / nejdále rukou dosažených chytů 

jednotlivých soutěžních cest. 

Poslednímu regulérně dosaženému chytu drženému staticky je pak připsána celá bodová hodnota, 

zatímco dynamicky tečovanému/nefixovanému chytu je připsána hodnota snížená. Hlavním 

kritériem pro hodnocení závodu je obtížnost. Vedlejším je čas. Každý závodník má na danou 

cestu časový limit. Po jeho uplynutí mu bude zapsaná bodová hodnota nejvýše drženého chytu. 

Při lezení smí závodníci používat pouze plochu lezecké stěny, její strukturu a chyty dané soutěžní 

cesty. 

Výslovně je závodníkům zakázáno používat k lezeckému postupu jistící prvky (nýty, expresky 

apod.), okrajové hrany stěny, otvory určené pro upevnění chytů a stavěčem soutěžní cesty 

zapovězené části lezecké stěny. Pokud závodník poruší některý z těchto zákazů, pak je mu 

započítán poslední regulérně držený chyt před tímto incidentem. 

V případě lezení cest s jištěním „zespoda“ je závodník povinen se průběžně zajistit ve všech 

jistících bodech dané cesty. Nejpozději však ve chvíli, kdy je schopen cvaknout expresku aniž by 

si do pomohl k jejímu cvaknutím přizvednutím nohou, atd. 

Pro uznání plného počtu bodů za cestu musí závodní podržet TOPový chyt oběma rukama v 

případě TOP ROPE a cvaknout poslední expresku v případě jištění zespodu.(ne musí podržet 

TOP) 

Vzhledem k charakteru závodů, lezou závodníci většinu cest s horním jištěním ("na rybu"). 

Závodníci od 13ti let lezou nejtěžší cesty s jištěním zespoda. V případě nerozhodného výsledku na 

medailových příčkách mohou i závodníci mladších kategorií lézt cestu, která vyžaduje jištění 

zespoda. 

Závody v lezení na obtížnost jsou určeny především pro středně pokročilé a začínající lezce z řad 

dětí a mládeže. Z tohoto důvodu závodníci, kteří se v rámci Českého poháru mládeže a nebo 

soutěže U14 v lezení na obtížnost umístili v předchozím roce na celkovém 1-5. místě, se mohou 

zúčastnit závodů v disciplíně lezení na obtížnost jen mimo soutěž – uveďte při registraci v políčku 

oddíl „mimo soutěž“. 

 


