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1 Všeobecné pravidlá pre preteky SPLD 

1.1 Oficiálni činitelia pretekov SPLD 

1.1.1 Organizátor SPLD 

1.1.1.1 Organizátorom Slovenského pohára v lezení detí je Komisia pretekov SHS JAMES (ďalej len „KP“). 

1.1.2 Delegát KP 

1.1.2.1 Delegát KP je osoba poverená KP rozhodovať v prípade nejasností o pravidlách a pri podaných 

protestoch spolu s rozhodcami, ako aj dohliadať na regulárny priebeh pretekov. 

1.1.2.2 Delegát KP je povinný o svojej prítomnosti informovať usporiadateľa pretekov. 

1.1.2.3 V prípade porušenia pravidiel je delegát KP oprávnený na toto porušenie upozorniť usporiadateľa, 

ako aj hlavného rozhodcu a má právo vzhľadom k možnostiam usporiadateľa požadovať nápravu. 

V prípade, ak usporiadateľ odmietne spolupracovať na zabezpečení riadneho priebehu podujatia, 

môže delegát KP navrhnúť krátenie dotácie poskytnutej SHS JAMES. 

1.1.2.4 Úlohou delegáta KP nie je sledovať a posudzovať jednotlivé výkony pretekárov. 

1.1.2.5 KP môže poveriť funkciou delegáta KP jednu alebo viacero osôb v závislosti od požiadaviek KP. 

1.1.3 Usporiadateľ 

1.1.3.1 Usporiadateľ je povinný obzvlášť dodržať nasledujúce pravidlá: 

1.1.3.1.1 Poskytnutá dotácia musí byť použitá na usporiadanie pretekov (prenájmy, materiálne technické 

zabezpečenie, odmeny staviteľom, rozhodcom, občerstvenie, ceny). 

1.1.3.1.2 Usporiadateľ je povinný dopredu určiť a oznámiť osobu poverenú funkciou hlavného rozhodcu. 

Hlavný rozhodca je povinný preškoliť pomocných rozhodcov a ističov v súlade s bodom 

1.1.4.2.3. 

1.1.3.1.3 Usporiadateľ je povinný na začiatku pretekov jasne a zreteľne predstaviť osobu poverenú 

funkciou hlavného rozhodcu. 

1.1.3.1.4 Usporiadateľ je povinný dopredu určiť a oznámiť osobu poverenú funkciou riaditeľa pretekov, 

ktorý je zodpovedný za preteky. 

1.1.3.1.5 Usporiadateľ je povinný umiestniť aktuálne platné pravidlá pre preteky SPLD na oficiálnej 

vývesnej tabuli pretekov a v izolácii (ak je to relevantné). 

1.1.3.1.6 Usporiadateľ je povinný počas registrácie kontrolovať členstvo pretekárov registrovaných v SHS 

JAMES a pri vyúčtovaní pretekov musí presne uvádzať štartovné poplatky od členov SHS JAMES, 

od členov zahraničných horolezeckých organizácií a od nečlenov spolku. 

1.1.3.1.7 SHS JAMES si vyhradzuje právo na umiestnenie svojej reklamy alebo reklamy svojich zmluvných 

partnerov. 

1.1.3.1.8 Usporiadateľ sa zaväzuje propagovať SHS JAMES počas podujatia a vo všetkých materiáloch 

súvisiacich s daným podujatím ako organizátora Slovenského pohára v lezení detí a umiestniť 

propagačný materiál SHS JAMES, aby bol viditeľný počas celého podujatia. 
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1.1.3.1.9 Usporiadateľ je povinný najneskôr 21 dní pred pretekmi vydať a oznámiť propozície pretekov 

na internete a dodať tieto podklady na mailové adresy: office@james.sk, preteky@james.sk, 

mladez@james.sk a vlado@linek.sk pre ich zverejnenie na webe SHS JAMES 

(http://www.james.sk/). 

1.1.3.1.10 Usporiadateľ sa zaväzuje dodať konečné oficiálne výsledkové listiny pretekov v deň skončenia 

podujatia na mailové adresy: office@james.sk, preteky@james.sk, mladez@james.sk a 

vlado@linek.sk. 

1.1.3.1.11 Usporiadateľ sa zaväzuje dodať fotodokumentáciu z pretekov s umiestnením reklamných plôch 

SHS JAMES najneskôr do 10 dní po ukončení podujatia na mailové adresy: office@james.sk, 

preteky@james.sk, mladez@james.sk a vlado@linek.sk. 

1.1.3.2 Dotácie pre usporiadateľa 

1.1.3.2.1 Dotácie sú viazané na dohodu medzi organizátorom pretekov KP SHS JAMES a usporiadateľom. 

Podmienkou získania dotácie je riadne vyúčtovanie pretekov a správa zo športového podujatia 

ako aj zaslanie výsledkov organizátorovi. 

1.1.3.2.2 SHS JAMES poskytuje finančnú dotáciu usporiadateľovi pretekov: 

 Majstrovstvá Slovenskej republiky (ďalej len „MSR“) v lezení detí – finančná dotácia 700 EUR 

 Preteky SPLD – finančná dotácia 700 EUR 

1.1.4 Rozhodcovia 

1.1.4.1 Hlavný rozhodca 

1.1.4.1.1 Hlavný rozhodca je osoba s celkovou právomocou všetkých aspektov priebehu pretekov. 

1.1.4.1.2 Hlavný rozhodca predsedá poradám oficiálnych činiteľov pretekov SPLD a organizačným a 

technickým poradám s usporiadateľmi, rozhodcami, delegátom KP, trénermi a pretekármi. 

1.1.4.1.3 Hlavný rozhodca má celkovú právomoc v priestore pretekov aj akýkoľvek iných priestorov 

určených pre usporiadanie pretekov. Priestor pretekov je definovaný ako priestor pozostávajúci 

z izolačnej zóny, tranzitnej zóny a pretekárskej zóny, ktorá obsahuje lezecké steny (stenu) a 

doskočisko. 

1.1.4.1.4 Hlavný rozhodca je zodpovedný za zverejnené štartové a výsledkové listiny, prijímanie protestov 

a riešenie a oznamovanie akýchkoľvek dôležitých zmien v programe pretekov. 

1.1.4.2 Pomocní rozhodcovia 

1.1.4.2.1 Hlavnému rozhodcovi pri jeho výkone asistujú pomocní rozhodcovia (traťoví rozhodcovia, 

bouldroví rozhodcovia, ističi), určení usporiadateľom pretekov. 

1.1.4.2.2 Hlavnou úlohou pomocných rozhodcov je posudzovať výkony pretekárov. 

1.1.4.2.3 Pomocní rozhodcovia musia byť plne oboznámení so všetkými technickými pravidlami a 

nariadeniami platnými pre SPLD a v rámci svojich povinností prijímajú pokyny a pracujú pod 

vedením hlavného rozhodcu. Hlavný rozhodca je zodpovedný za informovanie všetkých 

pomocných rozhodcov ohľadom aplikovania pravidiel SPLD ešte pred začiatkom pretekov. 

1.1.5 Riaditeľ pretekov 

1.1.5.1 Riaditeľ pretekov sa venuje najmä organizačným záležitostiam, ktoré súvisia s pretekmi. Jeho 

povinnosťou je zabezpečiť príslušenstvo, vybavenie a služby potrebné k bezproblémovému 

priebehu pretekov a zabezpečuje zdravotnícky servis. Je zodpovedný za registráciu pretekárov. 

mailto:office@james.sk
mailto:preteky@james.sk
mailto:mladez@james.sk
mailto:vlado@linek.sk
http://www.james.sk/
mailto:office@james.sk
mailto:preteky@james.sk
mailto:mladez@james.sk
mailto:vlado@linek.sk
mailto:office@james.sk
mailto:preteky@james.sk
mailto:mladez@james.sk
mailto:vlado@linek.sk
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1.1.5.2 Riaditeľ pretekov musí predložiť KP SHS JAMES podrobnú správu o pretekoch. 

1.2 Pretekári 

1.2.1.1 Na pretekoch SPLD môžu štartovať pretekári, ktorí sú členovia SHS JAMES alebo partnerských 

zahraničných spolkov (zväzov). Osoby nezdružené v žiadnom horolezeckom spolku (zväze) môžu 

štartovať len na jednom kole SLPD. 

1.2.1.2 Súťažné vekové kategórie Slovenského pohára v lezení detí pre rok 2018 sú: 

 Kategória U10 - chlapci, dievčatá, rok narodenia 2009 a mladší, 

 Kategória U12 - chlapci, dievčatá, rok narodenia 2007 a 2008, 

 Kategória U14 - chlapci, dievčatá, rok narodenia 2005 a 2006. 

1.2.1.3 Každá veková kategória musí byť rozdelená na dve kategórie podľa pohlavia: chlapci a dievčatá. 

1.2.1.4 Pre zaradenie do súťažnej kategórie je rozhodujúci ročník narodenia a pohlavie pretekára. 

Pretekár môže súťažiť iba v svojej vekovej kategórii, ktorá je daná jeho ročníkom narodenia a 

pohlavím. 

1.2.1.5 Pre nečlenov SHS JAMES (vrátane členov zahraničných horolezeckých organizácii) platia niektoré 

osobité obmedzenia (registračný poplatok – bod 1.5.1.2 a bodové hodnotenie – bod 1.13.1.1). 

1.3 Preteky SPLD 

1.3.1.1 KP organizuje ročne 5-6 pretekov SPLD, vrátane pretekov MSR. 

1.3.1.2 Preteky SPLD sa rozdeľujú na: 

 preteky SPLD v disciplíne Bouldering, vrátane MSR v lezení detí v disciplíne Bouldering 

(konajú sa raz ročne a sú súčasťou SPLD). 

 preteky SPLD v preteky v disciplíne Obtiažnosť (Lead), vrátane MSR v lezení detí v disciplíne 

Obtiažnosť (konajú sa raz ročne a sú súčasťou SPLD). 

1.3.1.3 Preteky SPLD pozostávajú z nasledujúcich kôl: 

 kvalifikačného kola, 

 finálového kola, ktoré sa koná podľa uváženia usporiadateľa, 

 superfinálového kola, ktoré sa koná len v prípade potreby. 

1.3.1.4 Preteky SPLD sa konajú ako jednodňové podujatie, pričom je doporučené ich organizačne 

naplánovať s ukončením najneskôr do 18:00. 

1.4 Lezecká stena 

1.4.1.1 Liezť je pretekárom dovolené na celom povrchu steny. 

1.4.1.2 Pri lezení sa nesmie používať bočný a horný okraj steny s výnimkou, keď to staviteľ dovolí. 

1.4.1.3 V prípade, ak je cesta vyznačená farebnými chytmi, prípadne páskou alebo inou technikou, musí 

byť jasne vyčlenená od ostatných častí steny a ciest, prípadne použité farby chytov musia byť 

dobre rozlíšiteľné od chytov iných farieb v danej línii. 

1.4.1.4 V prípade, ak je zakázaný chyt, časť steny alebo štruktúry, musí byť výrazne a jasne označený, 

napr. páskou alebo farbou. Takto označený chyt, časť steny alebo štruktúry sa nesmie používať. 

1.4.1.5 Staviteľ trate musí pretekárov na všetky obmedzenia vopred upozorniť počas obhliadky. 
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1.4.1.6 Farboslepý pretekár je povinný svoj handicap oznámiť na začiatku pretekov a prípadné zmeny v 

označení chytov prediskutovať s hlavným rozhodcom. 

1.5 Registrácia a štartové listiny 

1.5.1.1 Všetci pretekári sú povinní sa zaregistrovať na registrácii pretekov najneskôr v časovom limite 

určenom usporiadateľom. 

1.5.1.2 Štartový registračný poplatok pretekára je poplatok usporiadateľovi za registráciu na preteky. 

Základná výška registračného poplatku na pretekoch SPLD je 10 EUR, pričom členovia SHS JAMES 

majú 50 % zľavu na registračný poplatok (5 EUR). V prípade, že usporiadateľ požaduje zmenu 

základného registračného poplatku, požiada o to KP najmenej 40 dní pred konaním pretekov. KP 

na základe tejto žiadosti musí do 10 dní vydať svoje súhlasné, resp. zamietavé stanovisko, inak je 

stanovisko brané za súhlasné a usporiadateľ si môže stanoviť štartovné podľa návrhu. Zmena 

poplatku môže byť týmto spôsobom uplatnená len po jej schválení KP. Zahraniční pretekári sa 

môžu pretekov zúčastniť pokiaľ majú platný preukaz príslušnej horolezeckej organizácie vo svojej 

krajine a vedia sa ním preukázať, pričom platia rovnaký registračný poplatok ako nečlenovia 

spolku SHS JAMES. 

1.5.1.3 Na základe registrácie pretekárov sú po ukončení registrácie bezodkladne zostavené oficiálne 

štartové listiny pre kvalifikačné kolo. 

1.5.1.4 Štartové listiny pre každé ďalšie kolo pretekov budú zostavené po zverejnení oficiálnych výsledkov 

predchádzajúceho kola a uzavretí všetkých prípadných protestov. 

1.5.1.5 Štartové listiny musia obsahovať nasledujúce informácie: 

 Štartové poradie, 

 Meno a priezvisko pretekára, 

 Ročník narodenia pretekára, 

 Štátnu príslušnosť, 

 Oddielovú príslušnosť, 

 Čas zverejnenia štartovej listiny, 

 Čas otvorenia a uzavretia izolačnej zóny (ak je to relevantné), 

 Čas štartu kola, 

 Akúkoľvek inú informáciu schválenú hlavným rozhodcom (čas obhliadky, čas predlezenia 

cesty). 

1.5.1.6 Štartové listiny musia byť zverejnené na oficiálnej vývesnej tabuli pretekov a v izolácii (ak je to 

relevantné) najneskôr 10 minút pred začiatkom príslušného kola. 

1.5.1.7 Spôsob prípravy štartových listín pre jednotlivé disciplíny je detailne popísaný v príslušných 

odstavcoch pre danú disciplínu: v odstavci 2.4 pre disciplínu Bouldering a v odstavci 3.4 pre 

disciplínu Obtiažnosť. 

1.6 Výsledkové listiny 

1.6.1.1 Na konci každého kola musí usporiadateľ pripraviť a zverejniť oficiálnu výsledkovú listinu, 

zobrazujúcu umiestnenie pretekárov v danom kole. 



Pravidlá pre preteky Slovenského Pohára v Lezení Detí U14 SHS JAMES 
8 

1.6.1.2 Na konci pretekov musí usporiadateľ pripraviť a zverejniť konečnú oficiálnu výsledkovú listinu, 

zobrazujúcu konečné umiestnenie pretekárov, spolu s priebežnými výsledkami všetkých kôl 

pretekov. Táto výsledková listina musí obsahovať pri každom pretekárovi jeho meno, priezvisko, 

rok narodenia, štátnu príslušnosť, oddielovú príslušnosť a jeho výkony dosiahnuté vo všetkých 

kolách (pokiaľ možno v jednej tabuľke). 

1.6.1.3 Každá výsledková listina musí byť schválená a podpísaná hlavným rozhodcom, zverejnená na 

oficiálnej vývesnej tabuli pretekov a doplnená o čas jej zverejnenia z dôvodu prípadných 

protestov, ktoré musia byť podané v súlade s odstavcom 1.11.2. Po uplynutí 10 minút od 

zverejnenia bude výsledková listina opäť podpísaná hlavným rozhodcom s uvedením času a 

poznámky "PLATNÁ", ak nebol podaný protest alebo poznámky "POD PROTESTOM", ak bol 

podaný protest do 10 minút od jej zverejnenia. V prípade, ak je výsledková listina "POD 

PROTESTOM", hlavný rozhodca jasne informuje voči čomu bol vznesený protest, z dôvodu 

prípadných ďalších protestov. Po vyriešení protestu, ak protest uznaný nebol, bude podpísaná 

pôvodná výsledková listina s časom a poznámkou "PLATNÁ". V prípade, ak protest uznaný bol 

a zmenil výsledkovú listinu, musí byť vyvesená nová výsledková listina s časom a poznámkou 

"PLATNÁ". 

1.7 Vyhlásenie výsledkov 

1.7.1.1 Vyhlásenie výsledkov musí usporiadateľ vykonať dôstojným spôsobom, najneskôr do 60 minút po 

ukončení posledného kola pretekov, pričom jednotlivé kategórie môžu byť vyhlásené aj priebežne 

počas pretekov. 

1.7.1.2 Pri vyhlásení výsledkov musí usporiadateľ vyhlásiť najmenej prvých troch pretekárov a oceniť ich 

aspoň diplomom. Ďalšie vecné ocenenie, resp. ocenenie pretekárov umiestnených na ďalších 

miestach závisí na rozhodnutí usporiadateľa. Pri vyhlasovaní výsledkov nie je štátna príslušnosť 

pretekárov podstatná, výnimku tvorí MSR. 

1.7.1.3 V prípade otvorených MSR v lezení detí musí usporiadateľ zabezpečiť zvlášť vyhlásenie celkových 

výsledkov pretekov a zvlášť vyhlásenie výsledkov MSR v lezení detí, ktoré sa vzťahuje iba na 

pretekárov slovenskej štátnej príslušnosti. 

1.7.1.4 Pri vyhlasovaní výsledkov MSR v lezení detí vyhlasuje usporiadateľ vždy iba jedného, najlepšieho 

pretekára/pretekárku pre každú kategóriu, z pretekárov slovenskej štátnej príslušnosti, ktorým 

odovzdá diplom. Ďalšie vecné ocenenie závisí na rozhodnutí usporiadateľa. V každej kategórii 

môže byť udelený iba jeden titul MSR. (Príklad: Na MSR skončí v kategórii U10 v celkovom poradí 

na prvom mieste zahraničný pretekár, na druhom pretekár slovenskej štátnej príslušnosti. Pri 

vyhlásení celkových výsledkov pretekov sú pretekári ocenení v tomto poradí, avšak usporiadateľ 

musí zvlášť vyhlásiť aj výsledky MSR, kedy je titul MSR v kategórii U10 udelený pretekárovi 

slovenskej štátnej príslušnosti umiestnenom na druhom mieste v celkovom poradí pretekov). 

1.8 Technické incidenty 

1.8.1.1 Technický incident je akákoľvek udalosť, ktorá pretekára znevýhodňuje alebo nespravodlivo 

zvýhodňuje, pričom táto udalosť nebola zapríčinená konaním pretekára. 

1.8.1.2 Za technický incident sa považuje: 

 Zlomený alebo uvoľnený chyt, 

 Nesprávne umiestnená expreska alebo karabína, 
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 Napnuté lano, ktoré pretekárovi pri lezení pomáha alebo ho obmedzuje, resp. bráni mu 

v lezení, 

 Akákoľvek iná udalosť, ktorú pretekár nespôsobil a ktorá ho znevýhodňuje alebo 

nespravodlivo zvýhodňuje. 

1.8.1.3 V prípade ak pri technickom incidente zostane pretekár v regulárnej lezeckej pozícii, môže 

pokračovať v lezení. 

 V prípade, ak sa pretekár rozhodne pokračovať ďalej v lezení, znamená to koniec technického 

incidentu a už nie je možné podať žiadny dodatočný protest spojený s týmto incidentom. 

 V prípade, ak sa pretekár rozhodne ďalej nepokračovať, postupuje sa v súlade s odstavcom 

o nahlásení technického incidentu pre danú disciplínu. 

1.8.1.4 V prípade, ak sa vylomí chyt alebo poškodí štruktúra, usporiadateľ za dohľadu hlavného rozhodcu 

urýchlene opraví cestu ako je to najlepšie možné. V prípade, ak oprava nie je možná, môže hlavný 

rozhodca zrušiť kolo bez práva protestu. 

1.8.1.5 Rozhodnutie o technickom incidente je plne v kompetencii hlavného rozhodcu. 

1.9 Izolácia 

1.9.1 Izolačná zóna 

1.9.1.1 Vstup do izolačnej zóny je povolený: 

 Pretekárom oprávneným zúčastniť sa aktuálneho kola 

 Trénerom pretekárov oprávnených zúčastniť sa aktuálneho kola 

 Usporiadateľom, hlavnému rozhodcovi a delegátovi KP 

 Ostatným osobám s povolením hlavného rozhodcu (v prípade požiadavky pretekára v 

kategórii U10 pri pobyte v izolácii sa doporučuje hlavnému rozhodcovi umožniť pobyt 

pretekára aj s rodičom. V takom prípade sa však rodič nesmie zúčastniť spoločnej obhliadky). 

1.9.1.2 Pretekárom musí byť umožnené sa počas pobytu v izolácii rozcvičiť a rozliezť. 

1.9.1.3 V izolácii musí byť pre pretekárov zabezpečené občerstvenie vo forme nápoja, ovocia a pod. 

1.9.1.4 Pretekári sa musia zaregistrovať v izolovanej zóne v stanovenom čase. 

1.9.1.5 Po uzatvorení izolácie nesmie do nej nikto vstúpiť (okrem usporiadateľov, hlavného rozhodcu 

a delegáta KP), vo výnimočných prípadoch môže dať hlavný rozhodca súhlas k vstupu (napr.: 

zdravotné problémy a pod.). Osoby nachádzajúce sa v izolačnej zóne sa nesmú po jej opustení 

vrátiť naspäť do izolácie. 

1.9.1.6 Pretekári musia dodržiavať podmienky izolácie počas celej doby, a to vrátane prípravných 

(tranzitných) a súťažných zón. To znamená, že pretekári nemôžu získavať akékoľvek informácie 

od osôb mimo súťažný priestor, bez povolenia od hlavného rozhodcu. Pri porušení tohoto 

pravidla bude pretekár diskvalifikovaný v súlade s bodom 1.12.1.1.2.1. 

1.9.1.7 Do izolačnej zóny nesmú zvieratá. Výnimky z tohoto pravidla musia byť schválené hlavným 

rozhodcom. 

1.9.1.8 Fajčenie v priestore izolačnej zóny je zakázané. Usporiadateľ môže vyhradiť priestor pre fajčiarov 

tak, aby nenastalo porušenie podmienok izolácie a neboli pritom obmedzovaní ostatní pretekári. 

1.9.1.9 Pretekár alebo iný člen tímu (tréner, rodič) nesmie mať u seba elektronické komunikačné 

zariadenie, pokiaľ sa nachádza v izolačnej zóne, bez povolenia hlavného rozhodcu. 
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1.9.1.10 Pretekári nesmú v priebehu obhliadky alebo počas lezenia počúvať žiadne audio zariadenie. 

1.9.2 Prechodná izolácia v tranzitnej zóne 

1.9.2.1 Tranzitná zóna slúži na prípravu pretekára, ktorý nasleduje v poradí v štartovej listine za práve 

lezúcim pretekárom. 

1.9.2.2 Usporiadateľ skontroluje v tranzitnej zóne pretekárovi správne oblečenie úväzu, správne zapnutie 

spôn úväzu a správne naviazanie osmičkovým uzlom. 

1.9.2.3 Pretekár sa po výzve usporiadateľa musí presunúť z tranzitnej zóny na štart. 

1.9.2.4 Pri lezení ON SIGHT nesmú mať pretekári možnosť z tranzitnej zóny sledovať stenu, na ktorej sa 

lezie. 

1.10 Videonahrávka 

1.10.1.1 Usporiadateľ zabezpečí nahrávanie priebehu pretekov na video tak, aby bolo možné záznam 

použiť pri posudzovaní sporných momentov (porušenie pravidiel, posúdenie technického 

incidentu, predčasný štart, časový limit, ...) 

1.10.1.2 V prípade, ak usporiadateľ nemá k dispozícii vhodné prostriedky (kameru, mobilný telefón, 

fotoaparát), upozorní pred začatím pretekov prítomných trénerov a rodičov, aby si zabezpečili 

vlastný vizuálny záznam, ktorý bude možné použiť v prípade protestov. 

1.10.1.3 V prípade protestu podloženého vizuálnym záznamom, posúdia protest rozhodcovia spoločne 

s delegátom KP, oddelene bez prítomnosti protestujúceho v súlade s bodom 1.11.1.2. 

1.11 Protesty 

1.11.1 Protest k pokusu pretekára 

1.11.1.1 Všetky protesty týkajúce sa pokusu pretekára musia byť podané okamžite počas jeho pokusu, 

respektíve po ukončení pokusu pretekára, ktorého sa týkajú. 

1.11.1.2 Rozhodcovia spoločne s delegátom KP posúdia protest, oddelene bez prítomnosti 

protestujúceho, pričom môžu použiť vizuálny záznam (video, fotografiu). Rozhodnutie tejto 

komisie je konečné a odvolanie voči tomuto rozhodnutiu nie je možné. 

1.11.2 Protest proti zverejneným výsledkom 

1.11.2.1 Všetky protesty proti zverejneným výsledkom musia byť podané najneskôr do 10 minút od 

vyhlásenia výsledkov kola, ktorého sa týkajú. 

1.11.2.2 Protest musí byť podaný u hlavného rozhodcu, kde je zároveň zapísaný s poplatkom 10 Eur. 

1.11.2.3 V prípade uznania protestu je peňažný poplatok protestujúcemu vrátený. V prípade neuznania 

protestu, sa peňažný poplatok nevracia. 

1.12 Diskvalifikácia 

1.12.1.1 Hlavný rozhodca má po zvážení situácie v prípade porušenia pravidiel pretekov pretekárom právo 

prijať nasledujúce disciplinárne opatrenia: 

1.12.1.1.1 Oficiálne upozornenie pretekára - v prípade menej závažného porušenia pravidiel 

1.12.1.1.2 Diskvalifikácia pretekára - pretekár bude diskvalifikovaný z pretekov v nasledujúcich prípadoch: 
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1.12.1.1.2.1 V prípade získania informácií, inak ako je povolené (nepovolené použitie komunikácie v rámci 

izolácie,...), 

1.12.1.1.2.2 V prípade ak sa nedostaví do izolácie do jej uzavretia, resp. neskorého návratu do izolácie po 

obhliadke, 

1.12.1.1.2.3 V prípade obhliadky cesty mimo vymedzenú zónu, 

1.12.1.1.2.4 V prípade odmietnutia reklamného dresu dodaného usporiadateľom. 

1.12.1.2 Protest proti disciplinárnemu rozhodnutiu hlavného rozhodcu musí byť podaný v súlade s bodom 

1.11.1.2. 

1.13 Hodnotenie SPLD 

1.13.1.1 Body do hodnotenia SPLD získavajú len pretekári registrovaní v SHS JAMES. Nečlenom SHS JAMES 

sa body po registrovaní v SHS JAMES spätne nezapočítavajú a body do hodnotenia SPLD získavajú 

len už ako pretekári registrovaní v SHS JAMES. 

1.13.1.2 Bodové hodnotenie pretekárov do celkového poradia SPLD je udelené na základe umiestnenia 

pretekárov registrovaných v SHS JAMES na pretekoch SPLD (vrátane MSR v lezení detí), po 

upravení výsledkovej listiny bez nečlenov SHS JAMES a členov zahraničných horolezeckých 

organizácii. V prípade zhodného umiestnenia pretekárov, bude bodové hodnotenie pretekárov 

do celkového poradia SPLD rovnaké a vyjadrené ako aritmetický priemer ich hodnotení (Príklad: 

Na 4.mieste skončia 2 pretekári, ich bodové hodnotenie je vyrátané ako aritmetický priemer 

hodnotení: (8+6)/2 = 7). 

1.13.1.3 Tabuľka bodového hodnotenia pretekárov na základe umiestnenia na pretekoch SPLD: 

Umiestnenie SPLD MSR detí 

1. 15 20 

2. 12 16 

3. 10 12 

4. 8 10 

5. 6 8 

6. 5 6 

7. 4 4 

8. 3 3 

9. 2 2 

10. 1 1 
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1.13.1.4 Celkové poradie SPLD v jednotlivých kategóriách je zostavené na základe súčtu najvyšších 

bodových hodnotení pretekára získaných zo všetkých pretekov SPLD v danom roku (vrátane 

MSR), pričom do súčtu hodnotení pretekára je zarátaný súčet jeho najvyšších hodnotení 

z maximálne o jeden pretek menej ako bol celkový počet pretekov v danom ročníku. (Príklady: 

V prípade ak sa v jednom ročníku SPLD uskutočnilo šesť pretekov SPLD, tak sa do celkového 

poradia SPLD zarátavajú pretekárovi len body z piatych pretekov s najvyšším bodovým ziskom 

v hodnotení SPLD. V prípade ak sa iný pretekár v tom istom ročníku SPLD so šiestimi pretekmi 

SPLD zúčastnil iba na štyroch pretekoch, tak sa do celkového poradia SPLD zarátavajú pretekárovi 

body zo všetkých štyroch pretekov.). V prípade zhodnosti celkového počtu bodov u pretekárov, 

rozhoduje počet pretekov na ktorých pretekár body získal (menší počet pretekov znamená lepší 

výsledok). 

1.13.1.5 Vyhlásenie celkových výsledkov SPLD sa uskutoční na posledných pretekoch daného ročníka SPLD. 

KP vyhlási prvých troch pretekárov a ocení ich aspoň diplomom. Ďalšie vecné ocenenie závisí na 

rozhodnutí KP. 
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2 Pravidlá pre preteky v disciplíne Bouldering (B) 

2.1 Všeobecne 

2.1.1.1 Na tieto pravidlá sa vzťahujú pravidlá z časti 1 Všeobecné pravidlá pre preteky SPLD. 

2.1.1.2 Preteky v disciplíne Bouldering sa konajú na sérii krátkych lezeckých ciest nazývaných bouldre 

vyrobených za týmto účelom na umelých stenách, pričom všetky bouldre musia byť prelezené 

bez pomoci lana. 

2.2 Systémy pretekov v disciplíne Bouldering 

2.2.1 Všeobecne 

2.2.1.1 Preteky v disciplíne Bouldering pozostávajú z: 

 kvalifikačného kola, 

 finálového kola, ktoré sa koná podľa uváženia usporiadateľa, 

 superfinálového kola, ktoré sa koná len v prípade potreby. 

2.2.2 Časový limit 

2.2.2.1 Pretekárom musí byť vopred oznámený časový limit na boulder, prípadne celkový časový limit na 

kolo a maximálny počet pokusov na boulder, ktorý môže byť aj neobmedzený. 

2.2.2.2 V prípade ak je určený celkový časový limit na kolo, musí byť jeho začiatok a koniec oznámený 

hlasným a jasným signálom. Postupne musia byť pretekári upozornení hlasným a jasným 

signálom na zostávajúci polovičný a štvrtinový čas a na poslednú minútu kola. 

2.2.2.3 V prípade, ak je určený časový limit na boulder, musí byť pretekár upozornený na jeho začiatok 

a koniec hlasným a jasným signálom. Pretekár musí byť upozornený hlasným a jasným signálom 

aj na poslednú minútu. 

2.2.2.4 Každý pokus pretekára musí začať aj skončiť len počas vymedzeného časového limitu pre dané 

kolo. Ak pretekár nastúpi do bouldra pred uplynutím časového limitu určeného na pokusy, musí 

svoj pokus dokončiť ešte pred uplynutím tohto časového limitu. V prípade, ak časový limit vypršal, 

pretekár musí ukončiť svoj pokus. Ak pretekár naďalej pokračuje v lezení, rozhodca musí 

pretekárovi nariadiť ukončiť pokus. 

2.2.2.5 Pretekárom musí byť umožnené počas celých pretekov sledovať časomieru. 

2.2.3 Kvalifikačné kolo 

2.2.3.1 Usporiadateľ pretekov sa môže rozhodnúť, ktorým z nižšie uvedených systémov bude prebiehať. 

Kvalifikačné kolo môže prebiehať systémom FLASH, teda v súlade s odstavcom 2.2.4 alebo môže 

prebiehať systémom ON SIGHT klasickým formátom, teda v súlade s odstavcom 2.2.5. 

2.2.4 Kvalifikačné kolo systémom FLASH 

2.2.4.1 Kvalifikačne kolo systémom FLASH sa lezie štýlom FLASH (keď pretekári môžu počas oddychu 

sledovať pokusy ostatných lezcov) a kolo prebieha minimálne na piatich kvalifikačných bouldroch. 

2.2.4.2 Kvalifikačné kolo začína spoločnou obhliadkou všetkých kvalifikačných bouldrov v súlade s bodom 

2.5.1.1. 
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2.2.4.3 Po ukončení obhliadky je odštartovaná časomiera pre kvalifikačné kolo. 

2.2.4.4 Pretekári sa počas kvalifikačného kola voľne pohybujú v priestore pretekov a pokusujú bouldre 

podľa sebou zvoleného poradia a za prítomnosti ostatných pretekárov. 

2.2.4.5 Po neúspešnom pokuse môže pretekár nastúpiť znovu do toho istého bouldra iba v prípade, ak 

nie je u tohto bouldra prítomný iný pretekár, ktorý má záujem na ňom uskutočniť svoj pokus. Po 

neúspešnom pokuse je pretekár povinný sa zaradiť do poradia, ak sa na bouldri tvorí rad 

pretekárov čakajúcich na pokus v tomto bouldri. Každý nový pokus si pretekár musí vystáť v rade. 

2.2.4.6 Po úspešnom pokuse nesmie pretekár uskutočňovať ďalšie pokusy na tomto bouldri. 

2.2.5 Kolo systémom ON SIGHT klasickým formátom 

2.2.5.1 Pretekári sú počas kola v izolácii a bouldre pokusujú všetci v pevne danom poradí v súlade 

s odstavcom 2.4.2 a s pravidelným časovým intervalom lezenia a odpočinku. 

2.2.5.2 Pretekár má rovnakú dobu na pokusy ako aj na oddych, pričom štandardná doba na pokusy je 5 

minút, nasledujúcich 5 minút je určených pre oddych pretekára, následne pretekár zahajuje 

ďalších 5 minút pokusov v nasledujúcom bouldri. 

2.2.5.3 Na začiatku časového limitu ukáže rozhodca pretekárovi nástup, zónu, top a upozorní ho na 

prípadné obmedzenia. 

2.2.5.4 Pretekár môže dať neobmedzený počet pokusov, ktoré sa mu počítajú. 

2.2.5.5 Pretekár počas oddychu nesmie sledovať pokusy ostatných lezcov. 

2.2.5.6 Pretekárovi musí byť umožnené sledovať časomieru počas pokusu aj oddychu. 

2.2.6 Finálové kolo 

2.2.6.1 Usporiadateľ pretekov sa môže rozhodnúť či súčasťou pretekov bude aj finálové kolo. Finálové 

kolo prebieha systémom ON SIGHT klasickým formátom, teda v súlade s odstavcom 2.2.5. 

2.2.6.2 V prípade ak je súčasťou pretekov finálové kolo, lezú sa štyri finálové bouldre štýlom ON SIGHT. 

2.2.6.3 Pre finálové kolo nesmie byť použitý žiadny z bouldrov, ktoré pretekári pokusovali v priebehu 

pretekov. 

2.2.7 Superfinálové kolo 

2.2.7.1 V prípade, ak je súčasťou pretekov superfinálové kolo, ktoré sa koná len v prípade, ak nastane 

zhodné umiestnenie na prvom, druhom alebo treťom mieste, lezie sa jeden boulder systémom 

ON SIGHT klasickým formátom, teda v súlade s odstavcom 2.2.5. 

2.2.7.2 Pre superfinálové kolo nesmie byť použitý žiadny z bouldrov, ktoré pretekári pokusovali v 

priebehu pretekov. 

2.2.7.3 Po skončení pokusov všetkých pretekárov superfinálového kola sú pretekári vyhodnotení. Výkon 

každého pretekára bude hodnotený v súlade s odstavcom 2.9. 

2.3 Boulder 

2.3.1.1 Každý boulder musí mať zreteľne označený a pevne určený nástup, zónu a top. 

2.3.1.2 Každá veková kategória musí mať postavené bouldre zvlášť, pričom chlapci a dievčatá v jednej 

vekovej kategórii môžu mať rovnaké. 
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2.3.2 Nástup - začiatok bouldra 

2.3.2.1 Môže ním byť chyt, štruktúra, hrana, plocha dosky alebo ich kombinácia. 

2.3.2.2 Každý boulder musí mať určený nástup, z ktorého musia začínať všetky pokusy. 

2.3.2.3 Začiatok bouldra musí mať minimálne určenú pozíciu pre obe ruky a môže obsahovať povinú 

pozíciu pre jednu alebo obe nohy. 

2.3.2.4 V prípade, ak boulder obsahuje nástup s označeným stupom pre jednu nohu, musí pretekár začať 

pokus povinne s jednou nohou na označenom stupe. 

2.3.2.5 V prípade, ak boulder obsahuje nástup s označeným stupom (stupmi) pre obe nohy, musí 

pretekár začať pokus povinne umiestnením jednej nohy na označenom stupe a svoju druhú nohu 

musí umiestniť na označený stup (druhý označený stup), ešte pred akýmkoľvek ďalším lezeckým 

pohybom do ďalších chytov. 

2.3.3 Zóna 

2.3.3.1 Môže ním byť chyt, štruktúra, hrana, plocha dosky. 

2.3.3.2 V bouldri sa musí nachádzať jedna zóna umiestnená medzi nástupom a topom, pričom jej 

umiestnenie záleží na uvážení staviteľa. 

2.3.3.3 Zóna sa započítava iba v prípade jej statického kontrolovaného držania, pričom postačuje držanie 

jednou rukou. 

2.3.3.4 Zóna sa započítava aj v prípade, ak pretekár úspešne vylezie boulder a pri preleze zónu nepoužije. 

2.3.4 Top – koniec bouldra 

2.3.4.1 Môže ním byť chyt, štruktúra, hrana, plocha dosky. 

2.3.4.2 Boulder sa považuje za úspešne vylezený, ak pretekár po regulárnom nástupe prelezie do topu, 

ktorý drží staticky oboma rukami, pokiaľ rozhodca neoznámi pretekárovi TOP. 

2.3.4.3 Boulder môže končiť postavením pretekára na vrchnú časť steny, prípadne štruktúru. 

2.3.5 Označenie 

2.3.5.1 Počet pások pri nástupovom chyte (chytoch) udáva povinný počet končatín, ktoré musí pretekár 

na chyt (chyty) umiestniť, ešte pred akýmkoľvek ďalším lezeckým pohybom do ďalších chytov. 

2.3.5.2 Farebné označenie nástupu a topu musí byť označené páskou rovnakej farby. Zóna musí byť 

označená páskou inej farby. 

2.3.5.3 Zakázané chyty, prípadne ohraničenie (vymedzenie) lezeckej plochy musí byť označené páskou 

rozdielnej farby od farieb použitých na označenie nástupu, topu a zóny. 

2.3.5.4 Jednotný farebný spôsob označenia musí byť dodržaný počas celých pretekov. 

2.4 Štartové poradie 

2.4.1 Štartové poradie pre kvalifikačné kolo 

2.4.1.1 Pri kvalifikačnom kole systémom FLASH nie je štartové poradie určené, pretekári nastupujú na 

bouldre v ľubovoľnom poradí podľa vlastného výberu v súlade s odstavcom 2.3.2. 

2.4.1.2 Pri kvalifikačnom kole systémom ON SIGHT klasickým formátom musia pretekári pokusovať 

v pevne stanovenom poradí, ktoré je určené náhodne na základe štartových listín. 
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2.4.2 Štartové poradie pre finálové kolo 

2.4.2.1 Do finálového kola postupujú pretekári umiestnení na prvých šiestich miestach kvalifikačného 

kola pre každú kategóriu. V prípade ak je počet pretekárov vyšší, z dôvodu zhodného 

umiestnenia, finálového kola sa zúčastnia aj všetci títo zhodne umiestnení pretekári. 

2.4.2.2 Štartové poradie vo finálovom kole musí byť opakom umiestnenia v kvalifikačnom kole, teda víťaz 

kvalifikačného kola štartuje posledný. V prípade zhodného umiestnenia pretekárov 

v kvalifikačnom kole je štartové poradie náhodné. 

2.4.3 Štartové poradie pre superfinálové kolo 

2.4.3.1 Štartové poradie pre superfinálové kolo je rovnaké ako pre finálové kolo. Ak sa finálové kolo 

neuskutočnilo, štartové poradie pre superfinálové kolo je určené náhodne. 

2.5 Spoločná obhliadka bouldrov 

2.5.1.1 V prípade spoločnej obhliadky bouldrov majú všetci pretekári dve minúty na obhliadku prvého 

bouldra, počas ktorých im rozhodca ukáže nástup, zónu, top a upozorní ich na prípadné 

obmedzenia. Následne sa presunú na druhý boulder, kde majú ďalšie dve minúty na obhliadku a 

takto postupujú ďalej až po posledný boulder. 

2.5.1.2 V prípade spoločnej obhliadky bouldrov lezených štýlom ON SIGHT sa pretekárom zakazuje 

vytvárať akýkoľvek fotografický, prípadne video záznam, ktorý by mohol pretekár dodatočne 

použiť v izolácii. 

2.6 Pokus 

2.6.1 Začiatok pokusu 

2.6.1.1 Pokus pretekára začína prerušením kontaktu pretekára so zemou jeho poslednou časťou tela. 

2.6.1.2 Každý pokus pretekára musí začínať z nástupovej pozície v súlade s odstavcom 2.3.2 

2.6.2 Ukončenie pokusu 

2.6.2.1 Úspešný pokus nastáva, keď rozhodca potvrdí, že pretekár dosiahol top v súlade s pravidlami 

počas časového limitu a ohlási TOP. 

2.6.2.2 Neúspešný pokus nastáva, ak po začatí pokusu: 

 Pretekár nenastúpi do nástupovej pozície v súlade s odstavcom 2.3.2 

 Pretekár sa dotkne zeme akoukoľvek časťou tela. 

 Pretekár použije k lezeniu akúkoľvek inú časť steny, hrany, štruktúry alebo chytu, než je 

dovolené, alebo ktorá je označená ako zakázaná. 

 Pretekárovi počas jeho pokusu vyprší časový limit. 

2.6.2.3 V prípade neúspešného pokusu v súlade s bodom 2.6.2.2 musí rozhodca nariadiť pretekárovi 

ukončiť pokus. 

2.6.2.4 Po ukončení pokusu pretekára, rozhodca každého pretekára oboznámi s jeho výsledkom (TOP, 

ZÓNA, neúspešný pokus) a tento výsledok musí zaznamenať. 

2.7 Technické incidenty 
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2.7.1.1 V prípade, ak nastane uznaný technický incident, potom prvý nasledujúci pokus pretekára, 

ktorého technický incident postihol v danom bouldri,  je považovaný za pokračovanie pôvodného 

pokusu. 

2.7.2 Technický incident v priebehu kvalifikačného kola lezeného systémom FLASH 

2.7.2.1 V prípade uznaného technického incidentu sa celkový časový limit predĺži o dobu potrebnú na 

opravu technického incidentu. 

2.7.3 Technický incident v priebehu kola lezeného systémom ON SIGHT klasickým formátom 

2.7.3.1 V prípade, ak je možné uznaný technický incident opraviť pred koncom daného časového limitu, 

pretekár má možnosť vo svojom pokuse (pokusoch) pokračovať a rozhodnúť sa následne: 

 V prípade, ak sa pretekár rozhodne pokračovať ďalej, znamená to koniec technického 

incidentu a už nie je možné podať žiadny dodatočný protest spojený s týmto incidentom. 

 V prípade, ak sa pretekár rozhodne nepokračovať ďalej, potom pretekár na danom bouldri, 

kde technický incident nastal, dokončí svoj pokus v časovom limite určenom hlavným 

rozhodcom. 

2.7.3.2 V prípade, ak nie je možné uznaný technický incident opraviť pred koncom daného časového 

limitu, bude v momente, keď zaznie signál označujúci koniec časového limitu, dané kolo pre 

pretekára, ktorého technický incident postihol a zároveň pre pretekárov na predchádzajúcich 

bouldroch hlavným rozhodcom zastavené. Ostatní pretekári v kole pokračujú. Po dokončení 

opravy má pretekár, ktorého technický incident postihol k dispozícii zvyšok svojho časového limitu 

z momentu, kedy technický incident nastal s tým, že minimálny časový limit má 2 minúty. 

Následne súťaž znovu začne pre všetkých pretekárov, ktorých pokusy boli zastavené, a to 

signálom ohlasujúcim časový limit. 

2.8 Bezpečnosť 

2.8.1.1 Bouldre musia byť vybavené doskočiskom (dopadovými matracmi), ktoré musí vždy pokrývať celú 

dopadovú plochu pri príslušnom bouldri. Ak sú matrace spájané, je potrebné prekryť medzery 

medzi nimi, aby sa predišlo pádu pretekára medzi matrace. 

2.8.1.2 Bouldre musia byť postavené tak, aby najnižšia časť tela pretekára nebola nikdy vyššie než 3 metre 

nad doskočiskom (dopadovými matracmi). 

2.8.1.3 Bouldre musia byť postavené tak, aby neobsahovali skoky po chytoch smerom dole. 

2.8.1.4 Bouldre musia byť postavené tak, aby sa pretekári pri ich lezení navzájom neobmedzovali alebo 

neohrozovali. 

2.8.1.5 V prípade kvalifikačného kola systémom FLASH, nemusia bouldre priamo spĺňať bod 2.8.1.4, 

v takom prípade ale rozhodca musí organizovať (regulovať) nástupy jednotlivých pretekárov do 

pokusov tak, aby bola zachovaná bezpečnosť a aby sa pretekári pri ich lezení navzájom 

neobmedzovali alebo neohrozovali. 

2.8.1.6 Jednotlivé chyty musia byť priebežne čistené rozhodcom alebo usporiadateľmi tak, aby všetci 

pretekári mali rovnaké podmienky. Pretekár môže požadovať, aby boli chyty očistené 

bezprostredne pred jeho pokusom na bouldri. Pretekári môžu pred každým pokusom za pomoci 

kefiek a iných pomôcok očistiť chyty, na ktoré dočiahnu zo zeme. 
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2.9 Vyhodnotenie 

2.9.1 Vyhodnotenie pretekára 

2.9.1.1 Po ukončení kola sú vyhodnotené výsledky pretekára pre každý boulder na základe záznamov 

rozhodcu, ktoré vykonával priebežne v  súlade s bodom 2.6.2.4. U každého bouldra sa vyhodnotí 

počet pokusov potrebných k dosiahnutiu zóny a topu na danom bouldri. (Príklady: boulder 

vylezený OS je vyhodnotený ako T1/Z1; boulder vylezený na ôsmy pokus, s dosiahnutím zóny 

v prvom pokuse je vyhodnotený ako T8/Z1; nevylezený boulder s dosiahnutou zónou na trinásty 

pokus je vyhodnotený ako T0/Z13; nevylezený boulder bez dosiahnutia zóny je vyhodnotený ako 

T0/Z0). 

2.9.1.2 V prípade, ak zápis výsledkov pokusov prebieha zápisom do karty pretekára, každý pretekár je 

povinný odovzdať riadne vyplnenú kartu najneskôr do 5 minút po skončení kola hlavnému 

rozhodcovi, prípadne osobe ním určenej. V prípade, ak pretekár nedodrží časový limit pre 

odovzdanie karty pretekára, pretekár nebude vôbec hodnotený. 

2.9.2 Vyhodnotenie umiestnenia 

2.9.2.1 Pri určovaní umiestnenia pretekára v danom kole je prvoradý počet dosiahnutých topov, 

následne počet dosiahnutých zón, potom počet pokusov potrebných na dosiahnuté topy a ako 

posledný je zohľadnený počet pokusov na dosiahnuté zóny. (Príklad1: pretekár s jedným topom 

a jednou zónou bude umiestnený lepšie ako pretekár s piatimi zónami a žiadnym topom. Príklad2: 

pretekár s tromi bouldrami vylezenými OS no bez ďalších zón bude umiestnený horšie ako 

pretekár s tromi topmi na desať pokusov a štyrmi zónami). 

2.9.2.2 V prípade, ak po finálovom kole nastane u pretekárov zhodné umiestnenie, ich umiestnenie sa 

určí podľa výsledkov kvalifikačného kola. 

2.9.2.3 V prípade, ak po aplikovaní bodu 2.9.2.2 nastane zhodné umiestnenie na prvom, druhom alebo 

treťom mieste, musí sa usporiadať superfinálové kolo pre dané miesto za účelom rozradenia 

pretekárov umiestnených na zhodných miestach. 

2.10 Doporučenia pre usporiadateľov 

2.10.1 Doporučenie k bodu 2.3.1.1 

2.10.1.1 Doporučený maximálny počet chytov v každom bouldri je 12, pričom priemerný počet chytov na 

boulder v jednom kole sa má pohybovať medzi 4 až 8.  

2.10.2 Doporučenie k bodu 2.3.4.2 

2.10.2.1 Doporučený približný časový interval statického kontrolovaného držania TOP chytu je 3 sekundy. 

2.10.3 Doporučenie k bodu 2.5.1.1 

2.10.3.1 V prípade spoločnej obhliadky bouldrov sa pri prvom nástupe pretekára do daného bouldra 

doporučuje rozhodcovi opakovane v krátkosti pretekárovi ukázať nástup, zónu, top a upozorniť 

ho na prípadné obmedzenia. 

2.10.4 Doporučenie k bodu 2.6.2.2 
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2.10.4.1 V prípade neúspešného pokusu v súlade s bodom 2.6.2.2 sa doporučuje rozhodcovi v krátkosti 

pretekára upozorniť na dôvod jeho neúspešného pokusu. Najmä v prípade, ak boulder obsahuje 

nástup s označeným stupom (stupmi) pre obe nohy v súlade s bodom 2.3.2.5 môže správny 

nástup do bouldra spôsobovať problém menej skúseným pretekárom. 

2.10.5 Doporučenie k odstavcu 2.8 

2.10.5.1 Počas pokusu pretekára sa z dôvodu bezpečnosti doporučuje zabezpečiť spotting pretekára, 

prípadne umožniť spotting poverenej osobe. Počas spottingu nesmie prísť ku kontaktu pretekára 

so spotterom. 

2.10.6 Doporučenie k bodu 2.8.1.2 

2.10.6.1 Pre kategóriu U10 je doporučené bouldre postaviť tak, aby najnižšia časť tela pretekára nebola 

nikdy vyššie než 2,5 metra nad doskočiskom (dopadovými matracmi). 
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3 Pravidlá pre preteky v disciplíne Obtiažnosť (L - Lead) 

3.1 Všeobecne 

3.1.1.1 Na tieto pravidlá sa vzťahujú pravidlá z časti 1 Všeobecné pravidlá pre preteky SPLD. 

3.1.1.2 Preteky v disciplíne obtiažnosť sa konajú na lezeckých cestách vyrobených za týmto účelom na 

umelých stenách, pričom pretekári musia byť počas všetkých pokusov istený prostredníctvom 

lana. 

3.1.1.3 Pretekári detských kategórií U10 a U12 lezú s horným istením (TR - top rope). 

3.1.1.4 Pretekári detských kategórií U14 lezú so spodným istením (PP - pink point), prípadnú zmenu 

povoľuje hlavný rozhodca. 

3.2 Systémy pretekov v disciplíne Obtiažnosť 

3.2.1 Všeobecne 

3.2.1.1 Preteky v disciplíne obtiažnosť pozostávajú z: 

 kvalifikačného kola, 

 finálového kola, 

 superfinálového kola, ktoré sa koná len v prípade potreby. 

3.2.2 Kvalifikačné kolo 

3.2.2.1 Kvalifikačné kolo sa lezie štýlom FLASH a prebieha minimálne na dvoch cestách. 

3.2.2.2 Kvalifikačné kolo začína predlezením všetkých kvalifikačných ciest. Počas predliezania rozhodca, 

ukáže pretekárom nástup, top a upozorní ich na prípadné obmedzenia. 

3.2.2.3 Po ukončení predliezania kvalifikačných ciest je odštartované kvalifikačné kolo pokusmi 

pretekárov v pevne danom poradí v súlade s odstavcom 3.4.1. 

3.2.2.4 Po ukončení pokusu pretekára, nastupuje ihneď ďalší pretekár v štartovom poradí. 

3.2.3 Finálové a Superfinálové kolo 

3.2.3.1 Finálové (supefinálové) kolo sa lezie štýlom ON SIGHT a prebieha na jednej ceste. 

3.2.3.2 Pre finálové (supefinálové) kolo nesmie byť použitá žiadna z ciest, ktoré pretekári pokusovali v 

priebehu pretekov. 

3.2.3.3 Finálové (supefinálové) kolo začína spoločnou obhliadkou ciest v súlade s odstavcom 3.5. 

3.2.3.4 Po ukončení obhliadky sa pretekári odoberú do izolácie, následne je odštartované finálové 

(supefinálové) kolo pokusmi pretekárov v pevne danom poradí v súlade s odstavcom 3.4.2 pre 

finálové kolo, resp. 3.4.3 pre superfinálové kolo. 

3.2.3.5 Medzi dokončením kvalifikačného kola danej kategórie a štartom prvého finálového pretekára 

danej kategórie musia uplynúť minimálne 2 hodiny. 

3.2.3.6 Pretekár musí začať pokus do 40 sekúnd od príchodu z izolácie. 

3.2.3.7 Po ukončení pokusu pretekára, nastupuje ďalší pretekár v štartovom poradí. 
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3.2.3.8 V prípade, ak je cesta lezená so spodným istením, musí byť lano pred príchodom pretekára 

z izolácie stiahnuté a expresky v ustálenej pozícii tak, aby nebolo možné zistiť výkon 

predchádzajúceho pretekára. 

3.3 Lezecká cesta 

3.3.1.1 Každá cesta musí mať zreteľne označený a pevne určený nástup a top. 

3.3.1.2 Každá veková kategória musí mať postavené cesty zvlášť, pričom chlapci a dievčatá v jednej 

vekovej kategórii môžu mať rovnaké. 

3.3.2 Nástup - začiatok cesty 

3.3.2.1 Môže ním byť chyt, štruktúra, hrana, plocha dosky alebo ich kombinácia. 

3.3.2.2 Každá cesta musí mať určený nástup, z ktorého musia začínať pokusy. 

3.3.2.3 Začiatok cesty musí mať minimálne určenú pozíciu pre obe ruky a môže obsahovať povinú pozíciu 

pre jednu alebo obe nohy. 

3.3.3 Top – koniec cesty 

3.3.3.1 V prípade, ak je cesta lezená so spodným istením (PP), pokus pretekára v ceste sa považuje za 

úspešný v prípade, ak pretekár preliezol cestu v súlade s platnými pravidlami a lano zapol aj do 

poslednej expresky (karabíny). Top je v tomto prípade uznaný iba vtedy, ak pretekár zapne lano 

aj do poslednej expresky (karabíny) z regulárnej lezeckej pozície. 

3.3.3.2 V prípade, ak je cesta lezená s horným istením (TR), pokus pretekára v ceste sa považuje za 

úspešný, ak pretekár preliezol cestu v súlade s platnými pravidlami a posledný chyt cesty (top) 

drží staticky oboma rukami, pokiaľ rozhodca neoznámi pretekárovi TOP. Topovým chytom môže 

byť chyt, štruktúra, hrana, plocha dosky. 

3.3.4 Označenie 

3.3.4.1 Farebné označenie nástupu a topu musí byť označené páskou rovnakej farby. 

3.3.4.2 Zakázané chyty, prípadne ohraničenie (vymedzenie) lezeckej plochy musí byť označené páskou 

rozdielnej farby od farieb použitých na označenie nástupu a topu. 

3.3.4.3 Jednotný farebný spôsob označenia musí byť dodržaný počas celých pretekov. 

3.4 Štartové poradie 

3.4.1 Štartové poradie pre kvalifikačné kolo 

3.4.1.1 Pri kvalifikačnom kole je štartové poradie pre prvú cestu určené náhodne. Štartové poradie pre 

druhú kvalifikačnú cestu je rovnaké ako na prvej, ale s posunom 50%. (Príklady: V prípade, ak je 

v danej kategórii zaregistrovaných 10 pretekárov, tak ten, ktorý v prvej ceste štartoval ako 6, 

polezie na druhej ceste ako prvý. V prípade ak je v danej kategórii zaregistrovaných 11 pretekárov, 

tak ten ktorý v prvej ceste štartoval ako 6, polezie na druhej ceste ako prvý). 

3.4.1.2 Odpočinok pretekára medzi dokončením pokusu na jednej ceste a nástupom pokusu na ďalšej 

ceste musí byť minimálne 20 minút. 

3.4.2 Štartové poradie pre finálové kolo 
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3.4.2.1 Do finálového kola postupujú pretekári umiestnení na prvých šiestich miestach kvalifikačného 

kola pre každú kategóriu. V prípade, ak je počet pretekárov vyšší z dôvodu zhodného 

umiestnenia, finálového kola sa zúčastnia aj všetci títo zhodne umiestnení pretekári. 

3.4.2.2 Štartové poradie vo finálovom kole musí byť opakom umiestnenia v kvalifikačnom kole, teda víťaz 

kvalifikačného kola štartuje posledný. V prípade zhodného umiestnenia pretekárov 

v kvalifikačnom kole je štartové poradie náhodné. 

3.4.3 Štartové poradie pre superfinálové kolo 

3.4.3.1 Štartové poradie pre superfinálové kolo je rovnaké ako pre finálové kolo. Ak sa finálové kolo 

neuskutočnilo, štartové poradie pre superfinálové kolo je náhodne. 

3.5 Spoločná obhliadka ciest 

3.5.1.1 Dĺžku obhliadky určí hlavný rozhodca, pričom štandardná doba na obhliadku cesty je 6 minút. 

3.5.1.2 Počas obhliadky rozhodca ukáže pretekárom nástup, top a upozorní ich na prípadné obmedzenia. 

3.5.1.3 Pretekári sa môžu dotýkať nástupového chytu (chytov), za podmienky že majú obe nohy na zemi. 

Ďalších chytov sa pretekári nesmú dotýkať. 

3.5.1.4 V prípade spoločnej obhliadky lezenej štýlom ON SIGHT sa pretekárom zakazuje vytvárať 

akýkoľvek fotografický, prípadne video záznam, ktorý by mohol pretekár dodatočne použiť v 

izolácii. 

3.6 Pokus 

3.6.1.1 Čas vymedzený na pokus v ceste určuje hlavný rozhodca, pričom štandardná doba na cestu je 6 

minút. 

3.6.2 Začiatok pokusu 

3.6.2.1 Pokus pretekára začína prerušením kontaktu pretekára so zemou jeho poslednou časťou tela. 

3.6.2.2 Každý pokus pretekára musí začínať z nástupovej pozície v súlade s odstavcom 3.3.2. 

3.6.2.3 V momente začatia pokusu pretekára je spustená časomiera merajúca časovú dĺžku jeho pokusu. 

3.6.3 Počas pokusu 

3.6.3.1 Pretekár musí zapínať všetky postupové expresky v jeho ceste v správnom poradí. 

3.6.3.2 Pretekár môže vypnúť lano z poslednej zapnutej expresky a znovu ho do nej zapnúť. 

3.6.3.3 Pretekár sa môže v ceste kedykoľvek vracať, nesmie sa však pri tom dotknúť zeme, prípadne 

nesmie prísť k ohrozeniu jeho bezpečnosti. V takom prípade bude jeho pokus ukončený v súlade 

s bodom 3.6.4.3, prípadne bodom 3.8.3.4. 

3.6.3.4 Rozhodca je povinný pretekára upozorniť na poslednú minútu a posledných 10 sekúnd 

zostávajúceho času z vymedzeného času pre jeho pokus. 

3.6.4 Ukončenie pokusu 
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3.6.4.1 V prípade, ak je cesta lezená so spodným istením (PP), pokus pretekára v ceste sa považuje za 

úspešný v prípade, ak pretekár preliezol cestu v súlade s platnými pravidlami a lano zapol aj do 

poslednej expresky (karabíny). Top je v tomto prípade uznaný iba vtedy, ak pretekár zapne lano 

aj do poslednej expresky (karabíny) z regulárnej lezeckej pozície. 

3.6.4.2 V prípade, ak je cesta lezená s horným istením (TR), pokus pretekára v ceste sa považuje za 

úspešný, ak pretekár preliezol cestu v súlade s platnými pravidlami a posledný chyt cesty (top) 

drží staticky oboma rukami, pokiaľ rozhodca neoznámi pretekárovi TOP. Topovým chytom môže 

byť chyt, štruktúra, hrana, plocha dosky. 

3.6.4.3 Pokus pretekára na ceste sa považuje za ukončený aj v prípade: 

 Pádu pretekára. 

 Ak pretekár nenastúpi do nástupovej pozície v súlade s odstavcom 3.3.2. V tomto prípade 

bude pretekárovi umožnený jeden opravný pokus. 

 Ak sa pretekár po nástupe do cesty dotkne zeme akoukoľvek časťou tela. 

 Ak pretekár použije k lezeniu akúkoľvek inú časť steny, hrany, štruktúry alebo chytu, než je 

dovolené, alebo ktorá je označená ako zakázaná. 

 Ak pretekár použije k lezeniu bočný alebo horný okraj lezeckej steny, v prípade že nebol 

povolený. 

 Ak pretekár použije k lezeniu expresku, nit, prípadne jeho skrutku. 

 Ak pretekár prelezie celým telom nad spodnú karabínu postupovej expresky, do ktorej ešte 

nezapol lano. 

 Ak nezapne expresku v súlade s bodom 3.6.3.1. 

 Vypršania času vymedzeného na pokus pretekára. 

3.6.4.4 V prípade, ak bol pokus ukončený v súlade s bodom 3.6.4.3 a pretekár naďalej pokračuje v lezení, 

rozhodca musí pretekárovi nariadiť ukončiť jeho pokus. 

3.6.4.5 Po ukončení pokusu pretekára rozhodca vyhodnotí najvzdialenejší regulárne dosiahnutý chyt 

a prípadný ďalší aktívny pohyb v smere postupu k topu a oboznámi pretekára s jeho výsledkom 

(bodové ohodnotenie), pričom  tento výsledok musí zaznamenať. 

3.6.4.6 Pretekár alebo jeho tréner (rodič) môže proti rozhodnutiu rozhodcu podať okamžitý protest. 

V takom prípade sa ďalej postupuje ako pri technickom incidente v súlade s odstavcom 3.7. 

3.7 Technické incidenty 

3.7.1.1 V prípade, ak pretekár spadne a ohlási, že príčinou pádu bol technický incident, musí relevantnosť 

protestu urýchlene preveriť a rozhodnúť o ňom rozhodcovská komisia. 

3.7.1.2 V prípade technického incidentu pri lezení štýlom ON SIGHT, musí byť pretekár okamžite po 

vznesení protestu odvedený do oddelenej izolácie a počkať na rozhodnutie rozhodcovskej 

komisie. V prípade uznaného technického incidentu je pretekárovi daný odpočinkový čas v 

oddelenej izolácii s možnosťou rozcvičenia a rozlezenia, pričom počas pobytu v izolácii nesmie 

pretekár komunikovať s nikým iným, okrem hlavného rozhodcu, usporiadateľov alebo delegáta 

KP. 
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3.7.1.3 V prípade, ak by bol opakovaný pokus zaradený v akomkoľvek kole pretekov za posledného 

pretekára a pretekár, ktorý utrpel technický incident sa v tomto kole už umiestnil ako prvý, 

nebude pretekárovi opakovaný pokus povolený. 

3.7.1.4 Po dokončení opakovaného pokusu na ceste sa pretekárovi započítava najlepší z jeho pokusov. 

3.7.2 Odpočinkový čas v prípade uznaného technického incidentu 

3.7.2.1 V prípade uznaného technického incidentu je odpočinkový čas pretekára pred ďalším pokusom 

1 minúta za každý chyt, ktorý dosiahol v ceste než nastal technický incident, pričom maximálny 

čas na odpočinok je 20 minút. V závislosti na požiadavkách pretekára ohľadom odpočinkového 

času v rámci maximálneho limitu následne hlavný rozhodca rozhodne o tom, kedy bude 

opakovaný pokus pretekára zaradený. Všetci pretekári, ktorých sa toto zaradenie v štartovom 

poradí týka, musia byť o tomto zaradení informovaní. 

3.7.2.2 V prípade finálového (superfinálového) kola, nesmie odpočinkový čas presiahnuť 20 minút od 

chvíle, kedy posledný pretekár ukončil svoj pokus. 

3.8 Bezpečnosť 

3.8.1 Všeobecne 

3.8.1.1 Každý pretekár musí používať (UIAA, CE) certifikovaný sedací alebo celotelový úväz, za ktorého 

stav je osobne zodpovedný. Certifikované jednoduché horolezecké lano zabezpečuje 

usporiadateľ. 

3.8.1.2 V prípade, ak je cesta lezená so spodným istením (PP), lano musí byť naviazané priamo v úväze 

pretekára pomocou osmičkového uzlu. 

3.8.1.3 V prípade, ak je cesta lezená s horným istením (TR), lano musí byť spojené s úväzom pretekára 

prostredníctvom dvoch karabín s poistkou otočených zámkami proti sebe a zapnutých v oku 

osmičkového uzlu. 

3.8.2 Nástup do pokusu 

3.8.2.1 Pred nástupom pretekára do pokusu musí istič pretekárovi skontrolovať správne oblečenie úväzu, 

správne zapnutie spôn úväzu a správne naviazanie, respektíve zapnutie karabín v úväze 

pretekára. 

3.8.2.2 Hlavný rozhodca môže rozhodnúť o tom, že z dôvodu bezpečnosti musí usporiadateľ na začiatku 

cesty zabezpečiť spotting pretekárov, prípadne umožniť spotting poverenej osobe. Počas 

spottingu nesmie prísť ku kontaktu pretekára so spotterom. 

3.8.2.3 Hlavný rozhodca môže rozhodnúť o tom, že z dôvodu bezpečnosti bude lano pred nástupom 

pretekárov zapnuté v prvej postupovej expreske pre danú cestu. 

3.8.3 Počas pokusu 

3.8.3.1 Počas celej doby trvania pokusu musí mať istič lano pod plnou kontrolou a dbať na bezpečnosť 

pretekára. 

3.8.3.2 Istič musí neustále povoľovať/doberať lano o vhodnú dĺžku, tak aby pohyby pretekára neboli 

nijako obmedzované ťahom lana. Akékoľvek napnutie lana môže byť považované za umelú pomoc 

a hlavný rozhodca musí vyhlásiť technický incident. 
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3.8.3.3 Všetky pády pretekárov musia byť zastavené dynamicky. 

3.8.3.4 Hlavný rozhodca môže vydať pokyn k ukončeniu pokusu, v prípade ak by ďalší postup v ceste 

mohol ohroziť bezpečnosť pretekára. 

3.8.3.5 Lezecké cesty musia byť postavené tak, aby sa pretekári pri ich lezení navzájom neobmedzovali 

alebo neohrozovali, prípadne rozhodca musí organizovať (regulovať) nástupy jednotlivých 

pretekárov do pokusov tak, aby bola zachovaná bezpečnosť a aby sa pretekári pri ich lezení 

navzájom neobmedzovali alebo neohrozovali. 

3.8.3.6 Jednotlivé chyty musia byť priebežne čistené rozhodcom alebo usporiadateľmi tak, aby všetci 

pretekári mali rovnaké podmienky. Frekvenciu čistenia ciest určuje hlavný rozhodca. 

3.9 Vyhodnotenie 

3.9.1 Vyhodnotenie pretekára 

3.9.1.1 Po ukončení pokusu pretekára rozhodca vyhodnotí najvzdialenejší dosiahnutý chyt a prípadný 

ďalší aktívny pohyb v smere postupu k topu a oboznámi pretekára s jeho výsledkom (bodové 

ohodnotenie), pričom  tento výsledok musí zaznamenať. 

3.9.1.2 Chyt musí byť jasne definovaný rozhodcom pred začiatkom kola a musí byť zakreslený na nákrese 

ciest používaným rozhodcom k hodnoteniu. Každý chyt musí mať priradenú bodovú hodnotu, 

ktorá je definovaná vzostupne číselnou radou hodnôt priradených jednotlivým chytom v línii 

cesty od nástupného chytu do posledného chytu v ceste. 

3.9.1.3 Pri vyhodnotení sa započítavajú len chyty, ktoré boli dosiahnuté rukami. 

3.9.1.4 Pri hodnotení výkonu pretekára v ceste rozhodca postupuje podľa nasledujúcich kritérií: 

3.9.1.4.1 V prípade, ak pretekár drží chyt, bude pretekárovi započítaná hodnota tohto chytu bez 

prídavného znamienka. 

3.9.1.4.2 V prípade, ak pretekár drží chyt a vykoná z neho ďalší aktívny lezecký pohyb v smere postupu k 

topu, bude pretekárovi započítaná hodnota tohto chytu so znamienkom plus (+). Znamienko 

plus je reprezentované numerickou hodnotou 0,5 a teda pretekár je ohodnotený hodnotou 

posledného držaného chytu s pridaním 0,5 bodu. 

3.9.1.4.3 Pre udelenie znamienka plus pri hodnotení, musí pretekár vykázať aktívnu zmenu v pozícii tela 

a pohyb najmenej jednej ruky s cieľom chytenia ďalšieho chytu v smere postupu k topu. 

3.9.1.4.4 Hlavný rozhodca určí hranicu pre stav držanie chytu a držanie chytu s aktívnym pohybom lezca 

hodnoteným znamienkom plus (+). Rovnako môže rozhodnúť o vypustení hodnôt so 

znamienkom plus pre dané kolo. 

3.9.1.5 V prípade, ak pretekár z akéhokoľvek dôvodu nenastúpi do jedenej z ciest v danom kole, bude 

pretekárovi priradené umiestnenie nasledujúce za posledným umiestneným pretekárom v danej 

ceste s bodovým ohodnotením 0. V prípade, ak pretekár nenastúpi do žiadnej cesty, pretekár 

nebude vôbec hodnotený. 

3.9.1.6 V prípade, ak zápis výsledkov pokusov prebieha v kvalifikačnom kole zápisom do karty pretekára, 

každý pretekár je povinný odovzdať riadne vyplnenú kartu najneskôr do 5 minút po skončení kola 

hlavnému rozhodcovi, prípadne osobe ním určenej. V prípade, ak pretekár nedodrží časový limit 

pre odovzdanie karty pretekára, pretekár nebude vôbec hodnotený. 

3.9.2 Vyhodnotenie umiestnenia 
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3.9.2.1 Spôsob určovania umiestnenia v kvalifikačnom kole musí hlavný rozhodca oznámiť na začiatku 

pretekov, pričom je možné postupovať podľa jedného z nižšie uvedených kritérií: 

3.9.2.1.1 Umiestnenie je určené na základe celkového súčtu bodov, ktoré pretekár získal ako bodové 

ohodnotenie za každú kvalifikačnú cestu, pričom vyšší bodový súčet znamená lepšie celkové 

umiestnenie. 

3.9.2.1.2 Umiestnenie je určené na základe geometrického priemeru z umiestnení za každú kvalifikačnú 

cestu, pričom nižší výsledok geometrického priemeru z umiestnení pretekára znamená lepšie 

celkové umiestnenie. 

3.9.2.1.2.1 V prípade, ak v niektorej kvalifikačnej ceste nastane u pretekárov zhodné umiestnenie, bude 

umiestnenie každého z nich v danej kvalifikačnej ceste rovnaké a vyjadrené ako aritmetický 

priemer ich umiestnení. (Príklady: Na 1.mieste v kvalifikačnej ceste skončia 2 pretekári, ich 

umiestnenie je vyrátané ako aritmetický priemer ich umiestnení: (1+2)/2 = 1,5. Na 3.mieste 

v kvalifikačnej ceste skončia 4 pretekári, ich umiestnenie je vyrátané ako aritmetický priemer: 

(3+4+5+6)/4 = 4,5 ). 

3.9.2.1.2.2 Umiestnenie pretekára v kvalifikačnom kole určené na základe geometrického priemeru z 

umiestnení za každú kvalifikačnú cestu je vyrátané nasledujúcim spôsobom 

(KC1xKC2x...xKCn)1/n (Príklad: Kvalifikačné kolo prebehlo na 2 cestách, pričom pretekár sa 

v 1.kvalifikačnej ceste umiestnil na 1.mieste spolu s ďalším pretekárom a v 2.kvalifikačnej 

ceste sa umiestnil na 3.mieste spolu s ďalšími štyrmi pretekármi. Jeho umiestnenie 

v kvalifikačnom kole je určené následne: (1,5x4,5)1/2 = 2,59). 

3.9.2.1.2.3 Pri vyhodnocovaní je nutné počítať so všetkými desatinnými miestami, pričom v oficiálnej 

výsledkovej listine sú zobrazené iba výsledky na dve desatinné miesta (tak ako v príklade 

v bode 3.9.2.1.2.2). 

3.9.2.2 V prípade, ak po finálovom kole nastane u pretekárov zhodné umiestnenie, ich umiestnenie sa 

určí podľa výsledkov kvalifikačného kola. 

3.9.2.3 V prípade, ak po aplikovaní bodu 3.9.2.2 nastane zhodné umiestnenie na prvom, druhom alebo 

tretom mieste, musí sa usporiadať superfinálové kolo za účelom rozradenia pretekárov 

umiestnených na zhodných miestach. 

3.9.2.4 V prípade, ak po superfinálovom kole nastane u pretekárov zhodné umiestnenie, budú ich výkony 

považované za rovnocenné a bude vyhlásené konečné umiestnenie. 

3.10 Doporučenia pre usporiadateľov 

3.10.1 Doporučenie k bodu 3.2.2.2 

3.10.1.1 Predlezcom je doporučené, aby počas predliezania lezeckých ciest zohľadňovali výšku pretekárov 

v danej vekovej kategórii. 

3.10.2 Doporučenie k bodu 3.8.2.3 

3.10.2.1 Lezecké cesty sa doporučuje stavať tak, aby nemuselo prísť k uplatneniu bodu 3.8.2.3. 

3.10.3 Doporučenie k bodu 3.9.2.2 

3.10.3.1 Lezecké cesty sa doporučuje stavať tak, aby nemuselo prísť k uplatneniu bodu 3.9.2.2. 


