
Český horolezecký svaz

Pravidla ČHS pro ustanovení reprezentace dospělých ve všech
disciplínách a Nominační pravidla pro rok 2023

Reprezentační družstvo v disciplínách obtížnost, boulder a lezení na rychlost je v kategorii mužů i
žen pětičlenné.

1. Nominace je stanovena na základě pořadí závodníků Českého poháru dospělých v každé

kategorii po 2 nominačních závodech v disciplínách lezení na obtížnost a boulderu a po 1

nominačním závodě v disciplíně lezení na rychlost.

2. Vedení reprezentace může nominovat do reprezentace v lezení na obtížnost nebo

v boulderu závodnici nebo závodníka, který v mezinárodních závodech v předchozí sezóně
dosáhl výjimečných výsledků (finále, medailová umístění), projeví zájem reprezentovat, ale

nebyl z vážných objektivních důvodů (které posoudí vedení reprezentace) schopen

zúčastnit se jednoho nebo obou nominačních závodů.

Reprezentační družstvo tak může být ve všech disciplínách a obou kategoriích rozšířeno.

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

závodnici nebo závodníka. Takové zařazení musí být doprovázeno řádným písemným

odůvodněním, musí být odsouhlaseno všemi členy vedení reprezentace a schváleno

předsedkyní KSL.

Reprezentační družstvo tak může být ve všech disciplínách a obou kategoriích rozšířeno.

4. Při jakémkoli porušení antidopingových pravidel ztrácí závodník status reprezentanta, právo
startu v mezinárodních závodech a nárok na proplácení nákladů. 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.

Starty jednotlivých členů reprezentace na mezinárodních závodech schvaluje vedení
reprezentace podle následujících kritérií:

● přímá nominace do reprezentace podle výsledků v sezóně 2022
● umístění na předchozích závodech SP a EP v sezóně 2022 a 2023
● pořadí v Českém poháru po nominačních závodech
● aktuální výkonnost (zdravotní stav + další omezení)
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Další podmínky zařazení do reprezentace
Zájemce o reprezentaci, je povinen do 5 dnů po splnění nominačního kritéria písemně potvrdit
zájem o zařazení do reprezentace a do dalších 10 pracovních dnů, pokud není stanoveno jinak,
doručit na sekretariát ČHS kopie níže požadovaných dokumentů  a splnit další podmínky.

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

● vyplnit mezinárodní závodní licenci a GDPR online prostřednictvím odkazu zaslaného

sekretariátem ČHS

● závazně vyplnit ve svém tréninkovém deníku Yarmill účast na mezinárodních závodech

● elektronicky vyplnit kartu závodníka

● doklad o sportovní zdravotní prohlídce, podle vyhlášky č. 391/2013 Sb., o zdravotní

způsobilosti k tělesné výchově a sportu § 1 odst. 2 písm. b) (tzn. vč. zátěžového

vyšetření včetně monitorace EKG křivky a tlaku krve)

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

● reprezentant musí být držitelem závodní licence ČHS

Organizační pokyny k jednotlivým mezinárodním závodům budou účastníkům poskytnuty s

dostatečným předstihem ve sdílené  tabulce Kalendář reprezentace.

  
ČHS si v případě nutnosti vyhrazuje právo na změny, které budou zveřejněny na stránkách ČHS
nejpozději 20 dnů před prvním nominačním nebo mezinárodním závodem.
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Nominační pravidla pro rok 2023

Na základě výsledků v předchozí sezóně jsou do reprezentačního družstva pro rok 2023
jmenováni a nominačních závodů se nemusí zúčastnit:
Obtížnost a boulder – Adam Ondra , Martin Stráník, Eliška Adamovská

I. Obtížnost
Nominační závody do reprezentace pro obě kategorie, se uskuteční v termínech a na místech
zveřejněných v kalendáři závodů ČR (webové stránky ČHS).
 
V této disciplíně se v kategorii mužů mohou kromě Adama Ondry a Martina Stráníka nominovat
další 3 závodníci a v kategorii žen kromě Elišky Adamovské další 4 závodnice.

II. Boulder

Nominační závody do reprezentace pro obě kategorie, se uskuteční v termínech a na místech
zveřejněných v kalendáři závodů ČR (webové stránky ČHS).
  
V této disciplíně se v kategorii mužů mohou kromě Adama Ondry a Martina Stráníka nominovat
další 3 závodníci  a  v kategorii žen kromě Elišky Adamovské další 4 závodnice.

Pokud po dvou nominačních závodech v disciplínách obtížnost nebo boulder nastane shoda na
pozicích zajišťujících nominaci do reprezentace, budou do reprezentace nominováni všichni
závodníci splňující nominační kritérium. 

III. Rychlost

Nominační závod do reprezentace v lezení na rychlost pro obě kategorie se uskuteční v termínu a
na místě zveřejněném v kalendáři závodů ČR (webové stránky ČHS).

Do reprezentačního družstva bude nominován pouze závodník, který dosáhl v loňské nebo letošní
sezóně v oficiálním závodě (nominační závod, MČR, EP, SP, ME, MS, OH) na standardní 15 m cestě
času do 6,80s v kategorii mužů a do 9,80s v kategorii žen. Pokud závodník dosáhne uvedeného
časového limitu až po nominačním závodě, bude do reprezentačního družstva zařazen od data,
kdy splnil časový limit a dodal podklady nezbytné pro zařazení do reprezentace.
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Do reprezentačního družstva mohou být nominovaní i závodníci, kteří se z nominačního závodu
omluvili ze závažných důvodů (závažnost důvodů posuzuje KSL) a projevili zájem reprezentovat,
pokud v sezóně 2022 nebo 2023 dosáhli v oficiálním závodě (SP, MS, ME, EP, MČR, ČP) na
standardní 15m cestě času alespoň 6,20s v kategorii mužů a 8,80s v kategorii žen. V takovém
případě bude počet nominovaných po nominačním závodě navýšen o tyto závodníky. Pokud by
národní kvóta na mezinárodních závodech klesla pod počet nominovaných českých reprezentantů
a zájem o start ze strany českých reprezentantů by byl vyšší, než umožní kvóta, bude rozhodující
pro účast v mezinárodním závodě nejlepší dosažený čas v sezónách 2022 a 2023.

Podmínky nominace závodníků pro MS 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 světa

Mistrovství světa  dospělých se koná ve dnech 1.-12. 8. 2022 v Bernu
Do data uzavření nominace se musí přihlásit všichni, kteří se chtějí MS účastnit na vlastní náklady.
Deadline registrace na MS bude doplněn na stránkách ČHS-v kalendáři mezinárodních závodů.

Pro tento závod jsou stanovena následující nominační kritéria:

Na tento závod jsou nominováni v disciplínách lezení na obtížnost a boulder v kategorii mužů
Adam Ondra a Martin Stráník a v kategorii žen Eliška Adamovská.

Další reprezentanti v disciplínách lezení na obtížnost a boulder jsou nominováni, za současného
respektování kvót, pokud se v některém ze závodů SP 2023 umístili v semifinále nebo se v závodě
EP 2023 probojovali do finále. V případě splnění těchto podmínek větším počtem závodníků než
je kvóta zajištěná pro MS, platí větší bodový zisk z jednoho závodu dle tabulek CUWR.

V disciplíně lezení na rychlost jsou nominováni ti členové dospělé reprezentace, kteří se umístili v
závodech SP 2023 v osmifinále nebo v závodech EP 2023 ve čtvrtfinále. V případě splnění těchto
podmínek větším počtem závodníků než je kvóta zajištěná pro MS, platí větší bodový zisk z
jednoho závodu dle tabulek CUWR. V případě shody o nominaci rozhodne lepší dosažený čas na
některém z oficiálních mezinárodních závodů v sezóně 2023.

Pokud se některý z reprezentantů, který nesplnil nominační kritéria pro start na MS, rozhodne pro
start na vlastní náklady, bude mu start umožněn pouze se souhlasem vedení reprezentace a
v případě společné cesty a ubytování s výpravou ČHS.
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VI. Společná ustanovení

V rychlosti může být za závodníka, který neprojevil zájem reprezentovat, nominován závodník,
který dosáhl v loňské nebo letošní sezóně v oficiálním závodě na standardní 15 m cestě času do
7,00s v kategorii mužů a do 9,80s v kategorii žen, bez ohledu na výsledek v nominačním závodě.

V případě, že všichni závodníci, kteří splnili podmínky nominace, projeví zájem reprezentovat,
může závodník z kategorie dospělých s odpovídající výkonností (tj. závodník do 7. místa v
obtížnosti nebo boulderu v ČP dospělých 2023 po nominačních závodech nebo závodník v lezení
na rychlost, který dosáhl v loňské nebo letošní sezóně v oficiálním závodě na standardní 15 m
cestě času do 6,80s v kategorii mužů a do 9,80s v kategorii žen) požádat o status reprezentačního
náhradníka. Takový reprezentační náhradník může v mezinárodních závodech, kde nebude
naplněna národní kvóta, startovat jako řádný reprezentant, pokud jeho start schválí vedení
reprezentace.

Na SP, EP i MS (pokud budou volná místa dle kvóty) může se souhlasem vedení reprezentace
startovat i závodník, který se nenominoval do reprezentace 2023, pokud uhradí poplatek za
mezinárodní závodní licenci a startovné 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 podmínek jako
nominovaným závodníkům.

Nenominovaný závodník musí svůj zájem o start písemně oznámit hlavnímu trenérovi reprezentace
– nejpozději 20 dnů před deadline k přihlášení k danému závodu.

VII. Licence
Licence bude hrazena všem nominovaným závodníkům, pokud se zúčastní alespoň jednoho
vypsaného mezinárodního závodu pořádaného IFSC v disciplíně, v níž se do reprezentace
nominovali (EP, SP, MS).
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.

VIII. Potvrzení účasti na mezinárodních závodech

Závodníci se po sestavení reprezentace závazně přihlásí na mezinárodní závody prostřednictvím
aplikace Yarmill. Pro každý mezinárodní závod bude definován termín (deadline ČHS, popř. IFSC),
do kdy nejpozději musí reprezentant eventuálně zrušit svou účast na závodech zasláním e-mailu s
odůvodněním neúčasti jak trenérovi reprezentace, tak sekretariátu ČHS.
.
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Pokud se závodník opakovaně nezúčastní závodů, na které se přihlásil (bez závažného, trenérem
reprezentace uznaného, zejm. zdravotního důvodu podloženého lékařským potvrzením), bude s
ním projednáno další setrvání v reprezentaci.

Komise sportovního lezení 26. ledna 2023
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