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POZNÁMKA: Důvodem pro aktualizaci Pravidel poskytování příspěvku na náklady spojené 

s reprezentací dospělých na mezinárodních závodech v soutěžním lezení v roce 2020 

je přerušení tuzemské i mezinárodní závodní sezóny způsobené světovou pandemií a související změny 

v organizaci závodů. 

 

 

I. ÚVODNÍ INFORMACE 
 

Pravidla se vztahují na členy reprezentačních družstev dospělých v soutěžním lezení (dále jen 
reprezentanti). 
Příspěvky a úhrady podle těchto pravidel mohou být za stanovených podmínek (dosažené výsledky) 
poskytnuty i závodníkům, kteří nejsou členy reprezentace, ale bylo jim umožněno startovat na 
mezinárodních závodech na vlastní náklady. 
Podmínky uhrazení startovní licence, startovného, cestovního pojištění a víza závodníkům, kteří 
nejsou členy reprezentace, jsou uvedeny v dokumentu Nominační pravidla pro sestavení 
reprezentace dospělých v soutěžním lezení v roce 2020 

 
Všem reprezentantům bude uhrazena: 
- mezinárodní startovní licence 

- startovné 
- cestovní pojištění 
- vízum 

 
Reprezentantům mohou být dále poskytnuty příspěvky na úhradu následujících nákladů: 

 příspěvek na dopravu (cestovné) 

 příspěvek na ubytování 
 

Při dopravě na evropské závody bude preferována doprava svazovými auty (2 x 7 osob); 
individuální doprava bude hrazena v případech, kdy nebude ČHS schopen dopravu svazovými auty 
zajistit, nebo pokud bude individuální doprava z ekonomického hlediska výhodnější. 

 

Příspěvky na dopravu a ubytování mohou být poskytnuty jen do výše skutečných a doložených 
nákladů. 

 
Mezinárodními závody jsou: závody Světového poháru (SP), závody Evropského poháru (EP), 
mistrovství Evropy (ME), olympijské hry (OH). 
Za „evropské závody“ jsou dále považovány všechny mezinárodní závody uskutečňující se v Evropě 
s výjimkou ME v Moskvě, bez ohledu na to, zda se jedná o SP, EP. 

 

II. PŘÍSPĚVKY 

Příspěvky na evropské závody 
 

Příspěvky na evropské závody pro vybrané reprezentanty 
Na základě výborných výsledků dosažených v závodní sezóně 2019 budou mít Adam Ondra a Jan 
Kříž automaticky hrazeny náklady spojené s účastí na evropských závodech a ME bez ohledu na 
umístění. Toto platí i pro Martina Stráníka a Jakuba Konečného, za předpokladu, že se nominují do 
reprezentace. 
Podrobnosti jsou upraveny v reprezentačních smlouvách. 
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Cestovné evropské závody pro ostatní závodníky - obtížnost, bouldering 
Cestovné svazovými auty je bez nároku na příspěvek, náklady hradí ČHS. 

Cestovné individuální dopravou je hrazeno následovně: 

 auto obsazené dvěma a více závodníky nominovanými na daný závod: 
o 4 Kč/km + dálniční poplatky, tunely apod. na každé auto obsazené dvěma a více 

oficiálně nominovanými účastníky závodů 

 auto obsazené jedním závodníkem nominovaným na daný závod: 
o základní výše 1,50 Kč/km bez dálničních poplatků, tunelů apod. 
o umístění do 30. místa (při 40 a více startujících), nebo v první polovině startovního pole 

– 2 Kč/km 
o semifinále – 3 Kč/km + dálniční poplatky, tunely apod. 
o finále – 4 Kč/km + dálniční poplatky, tunely apod. 

V případě, že je počet startujících nižší než 40 použije se základní sazba 1,50 Kč/km, pokud je jejich 
počet nižší než 26 u obtížnosti a 20 u bouderingu, použije se sazba 2 Kč/km, bez úhrady dálničních 
poplatků. 

 

Cestovné evropské závody pro ostatní závodníky - rychlost 
Cestovné svazovými auty je bez nároku na příspěvek, náklady hradí ČHS. 
Cestovné individuální dopravou je hrazeno následovně: 

 auto obsazené dvěma a více závodníky nominovanými na daný závod: 
o 4 Kč/km + dálniční poplatky, tunely apod. na každé auto obsazené dvěma a více 

závodníky 

 auto obsazené jedním závodníkem nominovaným na daný závod: 

o základní výše 1,50 Kč/km bez dálničních poplatků, tunelů apod. 
o umístění do 30. místa (při 40 a více startujících), nebo v první polovině startovního pole 

– 2 Kč/km 
o osmifinále – 3 Kč/km 
o čtvrtfinále, semifinále a finále – 4 Kč/km + dálniční poplatky, tunely apod. 

V případě, že je počet startujících méně než 40 použije se základní sazba 1,50 Kč/km, pokud je jich 
méně než 16 (tedy všichni postupují do osmifinále atd.) bude tato úroveň zaplacena sazbou 
2 Kč/km. 

 

V případě individuální letecké dopravy na evropské závody včetně ME se poskytuje cestovné 
stejně jako v případě individuální automobilové dopravy, kdy je auto obsazeno jedním závodníkem. 
Platí sazby Kč/km pro jednotlivé disciplíny, odstupňované podle výsledků závodníka na daném 
závodě. Počet km bude vypočten z údajů Google Maps pro nejkratší cestu autem tam a zpět; takto 
vypočtené cestovné bude proplaceno maximálně do výše ceny letenky a veřejné dopravy v místě. 

 

Ubytování evropské závody - všechny disciplíny 
Úhrada ubytování je podmíněna umístěním závodníka na daném závodě do 30. místa (při 50 a 
více startujících), nebo v první polovině startovního pole. 

 
Příspěvek na ubytování činí max. 40 EUR/noc, max. však do výše skutečně vynaložených nákladů. 
Ubytování je hrazeno po celou dobu konání závodů, max. však 3 noci. 

 
Zvýšená úhrada platí pro následující závod: 

 SP v  Brianconu 45 EUR/noc 

 

Při pobytu v zahraničí mezi dvěma mezinárodními závody bude nominovaným závodníkům 
proplaceno ubytování do výše cestovného, na něž by měli závodníci nárok při návratu do ČR a 
cestě zpět na další závody a cestovné za jízdy nezbytně nutné pro dopravu mezi závodními 
destinacemi a zdůvodněném místě pobytu mezi nimi. 
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V případě společné cesty alespoň dvou nominovaných závodníků do destinací vzdálenějších než 
800 km je na základě žádosti možné uhradit i noc strávenou na cestě do místa i z místa konání. 

 

Pokud závodníkovi startujícímu v rámci jednoho závodu ve více disciplínách vznikne nárok na 
proplacení ubytování v obou disciplínách, bude mu vyplacen příspěvek i na pobyt v místě závodu 
mezi starty v těchto disciplínách. 

 
 
 

Příspěvky na mimoevropské závody 
 

Příspěvky na mimoevropské závody - obtížnost a bouldering 
 Umístění do 30. místa (40 a více startujících) - příspěvek na dopravu 10 000 Kč 
 Semifinále - příspěvek na dopravu 20 000 Kč + ubytování do 40 EUR/noc, max. 4 noci 

 Finále - doprava celkově + ubytování do 40 EUR/noc, max. 4 noci 
 

Příspěvky se nevyplácí v případě, kdy je počet startujících nižší než 40, nižší než 26 u obtížnosti a 20 
u boulderingu. 

 

Příspěvky na mimoevropské závody - rychlost 
 Umístění do 30. místa (při 40 a více startujících) - příspěvek na dopravu 10 000 Kč, 

 Osmifinále - příspěvek na dopravu 20 000 Kč + ubytování do 40 EUR/noc, max. 4 noci 

 Čtvrtfinále, semifinále a finále – doprava celkově + ubytování do 40 EUR/noc, max. 4 noci 
 

Příspěvky se nevyplácí v případě, kdy je počet startujících nižší než 40 nebo nižší než 16. 
Pokud závodníkovi startujícímu v rámci jednoho závodu ve více disciplínách vznikne nárok na 
proplacení ubytování v obou disciplínách, bude mu vyplacen příspěvek i na pobyt v místě závodu 
mezi starty v těchto disciplínách. 

 

Příspěvky na vybrané mimoevropské závody a ME v Moskvě 
ME Moskva (RUS) 20. - 29. 11. 2020   
Všichni reprezentanti řádně nominovaní pro tento závod (viz Nominační pravidla) budou mít v 
případě umístění do 30. místa (při 50 a více startujících) nebo v první polovině startovního pole 
hrazeny: 

náklady na letenku 
náklady na ubytování po dobu konání závodu v plné výši 
náklady na dopravu v místě dle rozhodnutí vedoucího výpravy 

 
 
Tyto závody byly IFSC zrušeny (aktualizováno 4. 9. 2020) 
-Salt Lake City (USA) – 11.-13.9.2020 – SP bouldering a rychlost 
-Seoul (Kor) -7.-11.10. 2020 – SP bouldering, obtížnost a rychlost 
- Chongqing (CHN) – 23. -25. 10. 2020 – SP bouldering a rychlost 
- Wujiang (CHN) – 30.10. – 1.11.- SP bouldering a rychlost 
- Xiamen (CHN) – 4. – 6. 12. 2020- SP obtížnost a rychlost (aktualizace k datu 1. 7. 2020) 
 

         Garantované příspěvky na mimoevropské závody pro vybrané závodníky 
Komise soutěžního lezení stanovuje pro rok 2020 garantované příspěvky pro tyto závodníky 
na uvedených závodech: 
Adam Ondra – garantována úhrada nákladů na dopravu a ubytování na mimoevropských 
závodech SP bez ohledu na výsledek v plné výši. 
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Jan Kříž – mimoevropské závody jsou v současnosti zrušeny… 
 
 
Oběma závodníkům budou dále uhrazena víza. 

 
 
 
 

III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

Vedení reprezentace si vyhrazuje právo udělit v mimořádných a odůvodněných situacích 
výjimku z těchto pravidel. 

 
Nároky na proplácení nákladů spojených s účastí na mezinárodních závodech se nesčítají. Sčítat 
nelze ani nároky plynoucí z těchto pravidel a z titulu členství ve VSCM. 

 
Vyúčtování účasti na mezinárodním závodě musí být podle směrnice ČHS předloženo 
sekretariátu do jednoho měsíce po závodě, pokud není uvedeno jinak. Při nedodržení termínu 
nebude akce proplacena. 

 

Při jakémkoli porušení antidopingových pravidel ztrácí závodník nárok na proplácení nákladů 
spojených s účastí na mezinárodních závodech. Závodník (případně jeho zákonný zástupce) je 
zároveň v takovém případě povinen uhradit ČHS způsobenou škodu v plné výši včetně škody 
způsobené ztrátou státních dotací na základě dopingového nálezu člena sportovního svazu. 

 

Pokud závodník nenastoupí k závodu, k němuž byl přihlášen, bez omluvy uznané trenérem 
reprezentace před deadline registrace k závodu, je povinen uhradit již zaplacené startovné. Omluva 
bude uznána pouze ze závažných důvodů, při zdravotních důvodech bude vyžadováno lékařské 
potvrzení. Pokud situace neumožní omluvit se před registrací (úraz po registraci, autonehoda 
cestou na závody apod.), musí závodník co nejdříve vyrozumět trenéra. Pokud pověřený trenér 
uzná oprávněnost důvodů, nemusí závodník hradit ČHS vynaložené startovné. 

 

Závodníci ručí za správnost předkládaných údajů a v případě nekorektního vyúčtování či 
jakéhokoli podvodného jednání ztrácejí okamžitě nárok na veškeré proplácení nákladů po zbytek 
sezóny 2020 a bude s nimi zahájeno disciplinární řízení. Toto rozhodnutí se týká i nezletilých 
závodníků v kategorii dospělých (kteří jsou právně odpovědní), bez ohledu na to, kdo za ně 
vyúčtování předkládá. 

 

Komise soutěžního lezení si vyhrazuje právo upravit výši náhrad podle aktuální finanční situace v 
roce 2020. Případně nevyčerpané finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu KSL. 

 
 
 

Komise soutěžního lezení  


