ZMENY V PRVAVIDLÁCH PRE PRETEKY
SLOVENSKÉHO POHÁRA V LEZENÍ DETÍ U14
SHS JAMES
(Pravidlá pre preteky v disciplínach Bouldering a Obtiažnosť pre vekové kategórie U10, U12 a U14)

1 Všeobecné pravidlá pre preteky SPLD
1. Zmena organizátora SPLD z Komisie mládeže na Komisiu pretekov (KP) SHS JAMES (bod 1.1.1.1).
2. Kompetencie delegáta KP doplnené o možnosť navrhnúť krátenie dotácie poskytnutej SHS JAMES
v prípade odmietnutia spolupráce zo strany usporiadateľa (bod 1.1.2.3).
3. Hlavný rozhodca je zodpovedný za informovanie všetkých pomocných rozhodcov ohľadom
aplikovania pravidiel SPLD ešte pred začiatkom pretekov (bod 1.1.4.2.3).
4. Výška štartového registračného poplatku je 10EUR, pričom pretekári registrovaní v SHS JAMES
majú 50% zľavu (5EUR). Usporiadateľ môže požiadať KP o zmenu registračného poplatku podľa
procesu popísaného v bode 1.5.1.2
5. Vyjasnenie procesu protestu pri zverejnení výsledkových listín popísaného v bode 1.6.1.3
6. Vyhlásenie výsledkov MSR z pretekárov slovenskej štátnej príslušnosti (nemusia byť členom SHS
JAMES) - bod 1.7.1.4
7. 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 (bod 1.13.1.1).
8. Spôsob výpočtu bodového hodnotenia pretekárov v SPLD pri rovnakom umiestnení je vyrátané
ako aritmetický priemer hodnotení (bod 1.13.1.3).
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2 Pravidlá pre preteky v disciplíne Bouldering (B)
1. Usporiadateľ pretekov sa môže rozhodnúť, ktorým zo systémov bude prebiehať kvalifikačné kolo
pretekov: systémom FLASH (odstavec 2.2.4) alebo systémom ON SIGHT klasickým formátom
(odstavec 2.2.5).
2. 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
(bod 2.2.4.5).
3. Po úspešnom pokuse nesmie pretekár uskutočňovať ďalšie pokusy na tomto bouldri (bod 2.2.4.6).
4. 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 (bod 2.3.2.5)
5. V prípade neúspešného pokusu pretekára, ak pretekár naďalej pokračuje v lezení, musí rozhodca
nariadiť pretekárovi ukončiť pokus (bod 2.6.2.3).
6. Po ukončení pokusu pretekára, rozhodca každého pretekára oboznámi s jeho výsledkom (TOP,
ZÓNA, neúspešný pokus) a tento výsledok musí zaznamenať (bod 2.6.2.4).
7. Bouldre musia byť postavené tak, aby najnižšia časť tela pretekára nebola nikdy vyššie než 3 metre
nad doskočiskom (dopadovými matracmi), s doporučením, aby nebola vyššie ako 2,5 metra pre
kategóriu U10 (bod 2.8.1.2, doporučenie 2.10.6).
8. 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 (bod 2.9.2.1).

3 Pravidlá pre preteky v disciplíne Obtiažnosť (L - Lead)
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% (bod 3.4.1.1).
2. V prípade neúspešného pokusu pretekára, ak pretekár naďalej pokračuje v lezení, rozhodca musí
pretekárovi nariadiť ukončiť jeho pokus (bod 3.6.4.4).
3. 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 (bod 3.6.4.5).
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