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Pravidla poskytování příspěvků na náklady spojené s reprezentací 

mládeže na mezinárodních závodech v roce 2022 

 
 

I. Úvodní informace 
Pravidla se vztahují na členy reprezentace ve sportovním lezení v mládežnických kategoriích J(U20), A (U18) 

a B (U16) (dále jen reprezentanti).   
Reprezentanti, kteří jsou členy Vrcholového sportovního centra mládeže ČHS, mohou dostat příspěvky na 

úhradu nákladů za podmínek, které jsou upraveny v samostatném dokumentu “Pravidla a podmínky 

členství ve VSCM” pro rok 2022.  
 

Závodníkům, kteří nejsou členy reprezentace, ale byla jim umožněna účast na mezinárodním závodě na 

vlastní náklady, mohou být poskytnuty příspěvky na úhradu nákladů za předpokladu dosažení stanovených 

výsledků na daném závodě, tak, jak je uvedeno dále. 

 
Všem reprezentantům bude uhrazena:  
● mezinárodní startovní licence 
● startovné  
● cestovní pojištění  
● vízum  

 
Na základě umístění v mezinárodních závodech nebo pořadí v průběžném žebříčku EPM, vzniká 

reprezentantům nárok na poskytnutí příspěvků na úhradu následujících nákladů:  
● příspěvek na ubytování 
● příspěvek na dopravu 

 

Mezinárodními závody jsou: závody Evropského poháru mládeže (EPM), mistrovství Evropy mládeže (MEM) 

nebo mistrovství světa mládeže (MSM). 
Za „evropské závody“ jsou považovány mezinárodní závody uskutečňující se v Evropě. 

 

II. Příspěvky 

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

 

Příspěvky na ubytování (platí pro EPM, MEM i MSM) 

Ubytování na mezinárodních závodech do výše max. 40 EUR (os./noc) po dobu nezbytně nutnou. 
Ve sporných případech rozhoduje o délce "doby nezbytně nutné" vedení reprezentace. 

 

Příspěvky na dopravu 

Při dopravě bude preferována doprava svazovými auty (2 x 7 osob); Vzhledem k tomu, že snahou ČHS je 

uhradit závodníkům co největší část přímých nákladů spojených s reprezentačními starty a zároveň 

hospodárně nakládat s finančními prostředky, bude ČHS k dopravě využívat prioritně svazových aut. 
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Individuální doprava bude hrazena v případě, kdy nebude ČHS schopen dopravu svazovými auty zajistit nebo 

pokud bude z ekonomického hlediska výhodnější. 
V případě organizace společného výjezdu na MSM, MEM nebo na některé závody EPM mohou být 

reprezentanti, kteří splňují nárok na proplácení, vyzváni ke společné cestě organizované vedoucím výjezdu. 

V takovém případě budou prostředky na proplácení použity pro tuto společnou cestu. 

 
Při individuální dopravě dle vnitřní směrnice ČHS je úhrada dopravy možná tehdy, je-li auto obsazeno 2 a více 

závodníky. Pak maximální úhrada nákladů na jedno auto dle vnitřní směrnice ČHS je 4 Kč/km + uhrazení 

dálničních poplatků, tunelů. (Tzn., 2 závodníci krát 2,- Kč/km.) 

 

Podmínky poskytování příspěvku na dopravu a ubytování na závodech EPM  

 
OBTÍŽNOST A BOULDER: 
● Všem závodníkům, kteří na daném mezinárodním závodě postoupí do finále a umístí se do 8. místa, 

bude uhrazena doprava (svazová auta), nebo jim bude v případě individuální dopravy poskytnut příspěvek na 

dopravu ve výši 2 Kč/km a příspěvek na ubytování po dobu nezbytně nutnou. 
● Všem závodníkům, kteří budou figurovat před závodem do 8. místa v průběžném rankingu EPM, bude 

uhrazena doprava (svazová auta), nebo jim bude v případě individuální dopravy poskytnut příspěvek na 

dopravu ve výši 2 Kč/km a příspěvek na ubytování po dobu nezbytně nutnou. 

 

RYCHLOST: 

Proplácení nákladů pro závody EPM je odstupňováno dle výkonnosti a počtu startujících takto: 
● Počet závodníků v kategorii do 16 včetně:   

Závodníkům, kteří v libovolném kole EPM dosáhnou tabulkového času z MSM 2021 do 16. místa v kvalifikaci 

(tabulka časů viz níže) a postoupí do čtvrtfinále, bude uhrazena doprava (svazová auta), nebo jim bude 

poskytnut příspěvek na dopravu ve výši 2 Kč/km a příspěvek na ubytování po dobu nezbytně nutnou (závody 

EPM na rychlost jsou obvykle jednodenní). 

● Závodníkům, kteří na libovolném závodě EPM při účasti nejméně osmi závodníků v kategorii postoupí 

do semifinále, ale nedosáhnou požadovaného časového limitu, bude v případě individuální dopravy 

poskytnut příspěvek na dopravu ve výši 1000 Kč. 

  

Tabulkové časy jednotlivých kategorií pro standardní 15m cestu do 16. místa včetně (zdroj – výsledková listina 

kvalifikace z MSM 2021):  

 B dívky 9,97s  B chlapci  7,46s 

 A dívky  9.08s  A chlapci  6,64s 

 juniorky  10,73s  junioři 7,36s 

 
● Počet závodníků v kategorii 17 a více:                                                  

Závodníkům, kteří postoupí do čtvrtfinále, bude uhrazena doprava (svazová auta), nebo jim bude, poskytnut 

příspěvek na dopravu ve výši 2 Kč/km a příspěvek na ubytování po dobu nezbytně nutnou (závody EPM na 

rychlost jsou obvykle jednodenní). 
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KOMBINACE (boulder&obtížnost): 
Na závodníky nominované v kombinaci se vztahují sazby platné pro jednotlivé disciplíny.  

 

 

Podmínky poskytování příspěvku na dopravu a ubytování na závodech MSM a MEM  

(v případě změny data nebo místa závodů bude aktualizace dostupná v kalendáři mezinárodních 

závodů na stránkách ČHS) 

 

 

Mistrovství Evropy mládeže v lezení na obtížnost a rychlost  8. - 10. 7.  2022 v Augsburgu, GER  a v 

boulderu 3.- 6. 8. v Grazu, AUT 

Všichni řádně nominovaní reprezentanti pro tento závod viz Nominační pravidla mládeže budou mít hrazeny: 

 

● náklady na dopravu svazovými auty  

● náklady na ubytování po dobu konání závodu v plné výši  

 

 

Mistrovství světa mládeže 22. - 31. 8. 2022 město bude upřesněno, USA 

Všichni řádně nominovaní reprezentanti pro tento závod viz Nominační pravidla mládeže budou mít hrazeny: 

 

● náklady na letenku 

● náklady na ubytování po dobu konání závodu v plné výši  

● náklady na dopravu v místě dle rozhodnutí vedoucího výpravy 

 
Reprezentanti i závodníci v disciplínách lezení na obtížnost a boulder, kteří nebyli nominováni na výše 

uvedené závody (MEM, MSM), byl jim vedením reprezentace umožněn start, a kteří na MEM nebo MSM 

postoupí do semifinále za podmínky, že počet účastníků v dané kategorii bude 40 a více, mají nárok na 

proplacení nákladů, tak jako řádně nominovaní reprezentanti. Stejný nárok mají reprezentanti nebo závodníci 

v disciplíně lezení na rychlost, pokud na MSM nebo MEM postoupí do čtvrtfinále (za podmínky, že počet 

účastníků v dané kategorii bude 20 a více). 

 

 

III. Společná 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. 
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Všechny příspěvky jsou vypláceny pouze proti odevzdanému cestovnímu formuláři a přiloženým 

originálům nákladů na ubytování a cestovného. 

 

Příspěvek je pro všechny závodníky podmíněn dodržením reprezentační smlouvy, chováním závodníka 

na výjezdech, dodržením povinností závodníka vůči koučům. 

Při nedodržení reprezentační smlouvy nebo pravidel při závodě zaniká závodníkovi bez ohledu na 

umístění v tomto závodě nárok na příspěvek na dopravu a ubytování, při závažném porušení pravidel 

může být závodník vyloučen z možnosti společné účasti na závodech a reprezentačních akcích. 

Při hrubém porušení pravidel může být závodník vyloučen z reprezentace mládeže a může mu být 

zrušen nárok na veškeré proplácení nákladů spojených s reprezentací (startovné, licence). 

 
Pokud závodník nenastoupí k závodu, k němuž byl přihlášen, bez omluvy uznané trenérem 

mládežnické reprezentace před deadline registrace k závodu, je povinen uhradit již zaplacené náklady. 

Omluva bude uznána pouze ze závažných důvodů, při zdravotních důvodech bude vyžadováno lékařské 

potvrzení. Pokud situace neumožní omluvit se před registrací  - ČHS nebo IFSC deadline, musí závodník 

co nejdříve vyrozumět hlavního trenéra (úraz po registraci, autonehoda cestou na závody apod.). Pokud 

mu bude uznána oprávněnost důvodů, nemusí závodník hradit ČHS vynaložené náklady.  

 

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 2022 a 

bude s nimi zahájeno disciplinární řízení. Toto rozhodnutí se týká i nezletilých závodníků startujících v 

kategorii dospělých (kteří jsou právně odpovědní), bez ohledu na to, kdo za ně vyúčtování předkládá. 

 
Komise sportovního lezení si vyhrazuje právo upravit výši náhrad podle aktuální finanční situace v roce 

2022. Případně nevyčerpané finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu KSL. 
 

 

 

 

 
Komise sportovního lezení        17. ledna 2022 
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