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2 Všeobecné pravidlá 

1. Bod 2.1.6 

Definuje Medzinárodný a OPEN formát, špecifikuje proces navýšenia počtu slovenských pretekárov pre 

OPEN formát. 

2. Bod 2.2.2 

Plocha čiernej pásky vymedzujúcej hranice medzi povolenou a zakázanou časťou steny patrí 

k povolenej časti. 

3. Bod 2.3.7 

Povinnosti pretekára súťažiť oblečený, povinnosť nosenia reklamných dresov (ak boli dodané), 

umiestnenie štartových čísel, zákaz používania činidiel zvyšujúcich priľnavosť magnézia (napr. živica). 

4. Bod 2.3.11 

Krvácanie je zranenie s povinnosťou ošetrenia, pretekár nesmie pretekať pokiaľ nie je ošetrený. 

Krvácanie ako také, nie je technický incident, pretekárovi nie je predlžený časový limit o čas nevyhnutný 

na ošetrenie z dôvodu krvácania, resp. umožnený opravný pokus z dôvodu krvácania. 
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3 Pravidlá pre preteky v disciplíne Bouldering (B) 

1. Bod 3.2.7 

Špecifikuje proces navýšenia počtu slovenských pretekárov pre OPEN formát. 

2. Body 3.3.2, 3.4.2 a 3.5.2 

Zmena - obhliadku bouldrov vedie Hlavný staviteľ, prípadne osoba ním poverená. 

3. Kapitola 3.6 Boulder 

Preformulovanie celej kapitoly. 

4. Bod 3.6.4 

Ako začiatok bouldra nesmie byť použitá prázdna alebo neohraničená plocha lezeckej steny. 

5. Bod 3.6.6 

Zóna sa započítava aj v prípade, ak nebola kontrolovane držaná, ale bola úspešne použitá (napr. keď 

chyt označený ako zóna je v dynamickej sekvencii krokov pri dynamicky konštruovanom bouldri).  

6. Bod 3.6.9 

Skupina chytov/alebo štruktúr môže byť označená ako jeden chyt. 

7. Bod 3.7.2 

V nástupovej pozícii musí pretekár zaujať stabilnú kontrolovanú pozíciu, pred akýmkoľvek ďalším 

lezeckým pohybom do ďalších chytov. Na dosiahnutie nástupovej pozície smie pretekár okrem 

označených nástupových chytov využiť aj povolenú časť lezeckej plochy steny, resp. smie sa dotýkať 

blokerov nástupových chytov (chyty alebo štruktúry modifikujúce uchop nástupových chytov), pričom 

tieto blokery nesmie aktívne použiť. 

8. Bod 3.7.4 

Pretekár drží kontrolovane oboma rukami top, pokiaľ rozhodca neoznámi pretekárovi „OK“ alebo „TOP“ 

doplnený o súčasné zdvihnutie ruky. 

9. Bod 3.7.5 

Doplnené vykonanie pokusu pri použití blokerov pri nástupe, keď sa pretekár smie pri nástupe blokera 

nástupného chytu dotknúť, ale nesmie ho aktívne použiť (napr. nesmie palcom tlačiť do blokera aby 

vytvoril protitlak na nástupný chyt). 

10. Bod 3.10.4 

Špecifikuje proces určenia umiestnenia pretekárov vo finálovom kole pri zhodnom umiestnení na 

prvom, druhom alebo tretom mieste. 

4 Pravidlá pre preteky v disciplíne Obtiažnosť (L - Lead) 

1. Bod 4.2.5 

Špecifikuje proces navýšenia počtu slovenských pretekárov pre OPEN formát. 

2. Bod 4.5.1 C 

Pri lezení s horným istením (TR) doplnená možnosť pripevnenia úväzu pretekára s lanom o karabínu so 

skrutkovacou poistkou zámku takého typu, ktorý minimalizuje nebezpečenstvo priečneho zaťaženia 

karabíny alebo vypnutia lana z karabíny. 

3. Bod 4.6.3 

Špecifikovaná možnosť úpravy štartovej pozície malým nechceným podskočením. 
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4. Bod 4.8.2 

Špecifikované priradenie bodovej hodnoty chytu, ktorý nebol pôvodne obodovaný, ale počas pretekov 

bol úspešne použitý aspoň jedným pretekárom k postupu. 

Zverejnenie nákresu finálovej cesty po ukončení obhliadky a zároveň pred pokusom prvého finalistu. 

5 Pravidlá pre preteky v disciplíne Rýchlosť (S - Speed) 

1. Bod 5.3.2 

Špecifikácia procesu priradenia predčasného štartu. 

2. Bod 5.4.1 

Pokus je úspešne dokončený, ak bol lezený v súlade s pravidlami, pretekár rukou stlačil spínač 

časomiery a časomiera sa zastavila. 

3. Bod 5.4.2 

Pokus je neúspešný ak pretekár stlačí spínač časomiery a časomiera sa nezastavila (okrem technického 

incidentu spôsobeného zjavnou alebo systematickou poruchou systému časomiery). 

4. Bod 5.6.3 

Povinnosť pretekára zostať v súťažnom priestore podľa pokynov Hlavného rozhodcu, pokiaľ nedokončí 

svoje pokusy na oboch cestách. 

5. Bod 5.6.4 

V prípade predčasného štartu je pretekárovi je namiesto vyradenia a výmazu výsledkov daného kola 

priradený neúspešný pokus. 

6. Body 5.7.4 a 5.7.5 

V prípade predčasného štartu je pretekárovi je namiesto vyradenia a výmazu výsledkov daného kola 

priradený neúspešný pokus s penalizačným časom 60sec. 

7. Bod 5.8.4 

Špecifikácia procesu vyhodnotenia pretekárov počas vyraďovacích kôl finálového kola. 

8. Bod 5.9.5 

Špecifikácia procesu vyhodnotenia pretekárov pri remíze. 

9. Bod 5.12.4 

Špecifikácia procesu prerušenia štartu. 

10. Bod 5.13.1 C 

Pridaný technický incident spôsobený zjavnou alebo systematickou poruchou systému časomiery. 

11. Body 5.13.2 až 5.13.5 

Špecifikácia procesu riešenia technického incidentu. 

6 Pravidlá pre preteky v Kombinácii (C - Combined) 

1. Bod 6.1.2 B 

Navýšenie počtu finalistov zo 6 na 8. 

2. Bod 6.3.1 B 

Počet finálových bouldrov je tri, bez možnosti zrušenia žiadneho z finálových bouldrov. 

3. Body 6.3.2 A a 6.4.1 

Špecifikácia procesu určenia poradia a priebehu finálového kola v disciplíne Rýchlosť. 

4. Bod 6.4.3 

Špecifikácia procesu určenia poradia v disciplíne Obtiažnosť. 


