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Pravidla ČHS pro ustanovení reprezentace mládeže ve všech disciplínách 
a Nominační pravidla pro rok 2021 

 
 

Reprezentační družstvo v disciplínách lezení na obtižnost, bouldering a rychlost ve všech kategori- 
ích je čtyřčlenné. 

Reprezentační družstvo v disciplíně kombinace ve všech kategoriích – bude specifikováno po do- 
plnění informací z IFSC. 

 

 
1. Nominace je stanovena na základě pořadí závodníků Českého poháru mládeže v každé ka- 

tegorii po 2 nominačních závodech v případě lezení na obtižnost a boulderingu a po 1 no- 

minačním závodě v případě lezení na rychlost. Pro disciplínu kombinace bude nominace 

stanovena po doplnění informací z IFSC. 

 

 
2. Vedení reprezentace může nominovat do reprezentace v lezení na obtižnost nebo v boul- 

deringu závodnici nebo závodníka, který v mezinárodních závodech v předchozí sezóně do- 

sáhl výjimečných výsledků (finále, medailová umístění), projeví zájem reprezentovat, ale ne- 

byl z vážných objektivních důvodů (které posoudí vedení reprezentace) schopen zúčastnit se 

jednoho nebo obou nominačních závodů. 

Reprezentační družstvo tak může být rozšířeno na 4+1 v obou kategoriích 
 

3. Vedení reprezentace má právo udělit tzv. „divokou kartu“ a zařadit do reprezentace další- 

ho závodníka nebo závodnici. Takové zařazení musí být doprovázeno řádným písemným 

odůvodněním, musí být odsouhlaseno všemi členy vedení reprezentace a schváleno před- 

sedkyní KSL. 

Reprezentační družstvo tak může být rozšířeno na 4+1 v obou kategoriích 
 

4. Při jakémkoli porušení antidopingových pravidel ztrácí závodník status reprezentanta, 

právo startu v mezinárodních závodech a nárok na proplácení nákladů, závodník (pří- 

padně jeho zákonný zástupce) je zároveň v takovém případě povinen uhradit ČHS způso- 

benou škodu v plné výši včetně škody způsobené ztrátou státních dotací na základě do- 

pingového nálezu člena sportovního svazu. 

 

Pro bod 2. i 3. plati, že v prvním mezinárodním závodě budou mít nárok startovat první čtyři zá- 
vodníci nebo závodnice podle aktuálního pořadí Českého poháru mládeže v dané kategorii po dvou 
nominačních závodech. Nominace na další mezinárodní závody bude určena podle pořadí těchto 
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závodníků a závodnic v předchozím závodě – nejhůře umístěného může nahradit ten, který v závo- 
dě nestartoval atd. 

Další podmínky zařazení do reprezentace 

Zájemce o reprezentaci, který splnil nominační kritéria, je povinen do 5 dnů po posledním nomi - 
načním závodě (viz Kalendář závodů ČR na webu ČHS) písemně potvrdit zájem o zařazení do repre- 
zentace a dále do 10 pracovních dnů, pokud není stanoveno jinak, doručit na sekretariát ČHS kopie 
níže požadovaných dokumentů. 

 
E-mail na sekretariát ČHS: ivana.palasova@horosvaz.cz: 

 
● podepsanou papírovou verzi licence a GDPR ze stránek IFSC 

● elektronicky vyplněnou kartu závodníka = závaznou přihlášku na závody 

● doklad o sportovní zdravotní prohlídce (tj. včetně zátěžového EKG) 

● podepsanou reprezentační smlouvu (u nezletilých s podpisem zákonného zástupce) 

● reprezentant musí být členem ČHS s platným členským průkazem na rok 2021 

 
Organizační pokyny k jednotlivým mezinárodním závodům budou účastníkům zaslány na jejich e- 
mailovou adresu. 

 

 
ČHS si v případě nutnosti vyhrazuje právo na změny, které budou uveřejněny na stránkách ČHS 
nejpozději 20 dnů před prvním nominačním závodem, nebo mezinárodním závodem, kde došlo ke 
změnám podmínek ze strany IFSC. 
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Nominační pravidla pro rok 2021 

 
Níže uvedené termíny a místa konání závodů jsou platné k 29. lednu 2021. Pokud dojde ke 
změnám v souvislosti s pandemií COVID 19, aktuální informace budou zveřejněny na stránkách 
ČHS v kalendářích závodů. 

 

 
I. Obtižnost 

Nominační závody do reprezentace pro všechny mládežnické kategorie, se uskuteční 27. 3. 2021 
ve Zlíně – Vertikon a 29. 5. 2021 v Jablonci nad Nisou – Makak. 

 

 
II. Bouldering 

Nominační závody do reprezentace pro všechny mládežnické kategorie, se uskuteční 13. 3. 2021 v 
Praze Jungle sport parku a 10. 4. 2021 - místo bude upřesněno. 

 

Pokud po dvou nominačních závodech v disciplínách obtižnost nebo bouldering nastane shoda na 
posledním místě zajišťujícím nominaci do reprezentace, budou v případě zájmu do reprezentace 
nominováni všichni závodníci se shodným umístěním na posledním nominovaném místě. Při 
naplnění kvóty pro tuto kategorii na mezinárodních závodech (4 závodníci v kategorii) bude 
uplatněn střídavý start těchto závodníků v závodech EPM ve všech disciplínách tak, že nedojde-li k 
dohodě mezi závodníky, na prvním mezinárodním závodě v sezóně bude startovat reprezentant s 
nejlepším výsledkem v posledním nominačním závodě, na druhém mezinárodním závodě pak 
reprezentant s nejlepším výsledkem v předcházejícím nominačním závodě atd 

 
III. Rychlost 

Nominační závod  do reprezentace v lezení  na rychlost pro  obě kategorie se uskuteční 6. 3. 2021  
v Brně Hudy. 

Kromě pořadí v uvedeném závodě musí reprezentanti splnit tyto rychlostní limity: 

dívky B - 13,5 s, chlapci B - 11,0 s 

dívky A - 12,5 s, chlapci A - 9,5 s 

juniorky - 12,0 s, junioři - 9,0 s 

IV. Kombinace 

Podmínky nominace do kombinace budou upřesněny po doplnění informací z IFSC. 
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Podmínky nominace závodníků pro MEM a MSM jsou dány nominačními kritérii pro jednotlivé 
disciplíny (viz níže) a mohou být doplněny nebo upraveny po zveřejnění pravidel a kvót IFSC pro 
tyto závody 

 
V. Mistrovství Evropy mládeže 

 

Mistrovství Evropy mládeže 1. - 5. 5. 2021 v Permu, RUS 

Deadline registrace i deadline termínů přihlášení pro tento závod budou doplněny po zveřejnění 
bližších informací z IFSC Europe. 

 

Lezení na obtižnost a bouldering – nominováni budou všichni reprezentanti, kteří jsou členy A tea- 
mu VSCM a ti, kteří se umístili po prvním nominačním závodě v lezení na obtižnost a po obou no- 
minačních závodech v boulderingu na prvních dvou místech (v průběžném pořadí ČP). 

 
Lezení na rychlost – nominováni budou všichni reprezentanti závodníci, kteří na nominačním závo- 
dě dne 6. 3. 2021 V Ostravě – Hlubina dosáhnou časů, které by v kvalifikaci MEM 2019 zajišťovaly 
postup do čtvrtfinále. 

Tabulkové časy jednotlivých kategorii pro standardní cestu (kvalifikace MEM 2019): 

čas do 8. místa 

 
 
 
 
 

VI. Mistrovství světa mládeže 
 

Mistrovství světa mládeže 21. - 31. 8. 2021 ve Voroněži, RUS. 

Deadline registrace i deadline termínů přihlášení pro tento závod budou doplněny po zveřejnění 
bližších informací z IFSC. 

Pro tento závod jsou stanovena následující nominační kritéria: 

Lezení na obtížnost a bouldering – nominováni budou všichni závodníci, kteří v kterémkoli závodě 
EPM 2021 před uzavřením registrace na MSM dosáhnou umístění do 15. místa. Tato ustanovení 
platí při účasti 30 a více závodníků v kategorii, pokud počet účastníků klesne pod 30, pak budou v 
dané kategorii nominováni všichni závodníci, kteří postoupí do finále EPM nebo se umísti v první 
polovině startovního pole. Nominováni budou rovněž všichni účastníci, kteří v závodě MEM 
postoupí do semifinále za podmínky, že počet účastníků v dané kategorii bude 40 a více, pokud 
počet účastníků klesne pod 40, pak všichni závodníci, kteří se umísti v první polovině celkového 
pořadí. 

Lezení na rychlost – nominováni budou všichni závodníci, kteří v kterémkoli závodě EPM postoupí 
do čtvrtfinále nebo na MEM 2021 postoupí do osmifinále, za podmínky, že účastníků bude více než 
30 před uzavřením registrace na MSM. 

B dívky 10.296s B chlapci 8.100s 

A dívky 9.156s A chlapci 7.342s 

Juniorky 10.613s Junioři 6.997s 
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Pokud se některý z reprezentantů, který nesplnil nominační kritéria pro start na MSM nebo MEM, 
rozhodne pro start na vlastní náklady, bude mu start umožněn pouze se souhlasem vedení repre- 
zentace a v případě společné cesty a ubytování s výpravou ČHS. 

 

Všichni řádně nominovaní reprezentanti na výše uvedené závody budou mít hrazeny náklady dle 
pravidel proplácení nákladů mládežnické reprezentace. 

 
VII. Společná ustanovení 

 
Pokud nominovaný závodník či závodnice neprojeví zájem reprezentovat, může být jako náhradník 
do reprezentace na vlastní žádost zařazen nejbližší další závodník podle nominačních kritérií dané 
disciplíny, nebo dosáhl stanoveného časového limitu v lezení na rychlost. Takový závodník je pak 
považován za řádného člena reprezentace se všemi právy a povinnostmi. Závodník, který nesplní 
výše uvedená kritéria, může na základě žádosti v rámci volné kvóty startovat tzv. „na vlastní nákla- 
dy“, v takovém případě si sám uhradí poplatek za mezinárodní závodní licenci a bude si hradit star- 
tovné pro dané závody. Pokud dosáhne výsledku, na který se v dané disciplíně vztahují kritéria pro 
uhrazení části nákladů, bude mu zpětně uhrazena licence, startovné a náklady podle stejných pod- 
mínek jako nominovaným závodníkům. 

 

VIII. Licence 
 

Licence bude hrazena všem nominovaným závodníkům, pokud se zúčastní alespoň jednoho mezi- 
národního závodu pořádaného IFSC v disciplíně, v níž se do reprezentace nominovali (EPM, MEM, 
MSM). 

Závodník, který se nominuje ve více disciplínách, musí alespoň v jedné startovat na předepsaném 
počtu závodů. 

V případě neúčasti na výše uvedeném počtu závodů v dané disciplíně, při nedodržení podmínek o 
včasném potvrzení nebo odhlášení ze závodu nebo při neúčasti na předem určeném závodě bude 
ČHS požadovat úhradu licence od závodníka, popř. jeho zákonného zástupce. Starty na závodech v 
různých disciplínách se nesčítají. 

 

IX. Karta závodníka a potvrzení účasti na závodech EPM 
 

Karta závodníka je seznam závodů pro danou disciplínu, která slouží jako závazná přihláška na zá- 
vody. Pro každý závod EPM, MEM a MSM bude definován termín, do kdy nejpozději musí repre - 
zentant eventuálně zrušit svou účast na závodech zasláním mailu s odůvodněním neúčasti jak 
trenérovi mládežnické reprezentace, tak sekretariátu ČHS. 

Seznam závodníků pro jednotlivé závody bude zveřejněn a průběžně aktualizován na webových 
stránkách ČHS. 

Pokud se závodník opakovaně nezúčastní závodů, na které se přihlásil (bez závažného trenérem 
mládežnické reprezentace uznaného zejm. zdravotního důvodu podloženého lékařským po- 
tvrzením), bude s ním projednáno další setrvání v reprezentaci. 
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Komise soutěžního lezení 29. ledna 2021 
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