
 

 

 

 

Pravidla 2023 
 

Soutěž v lezecké všestrannosti 2-členných družstev. Složení družstva (počet chlapců a děvčat) 

není určeno. Soutěží se ve čtyřech věkových kategoriích: do 9 let (2014 a mladší); 10-12 let 

(2013 – 2011); 13-15 let (2010-2008) 16 – 19 let. 2007 (2007 – 2004) 

 

Družstvo na startu dostane výsledkovou kartu, kterou musí mít po celou dobu závodu u sebe. 

Na kartu zapisují rozhodčí výsledky družstva na jednotlivých stanovištích. Kartu družstvo 

odevzdá při dokončení poslední disciplíny. Výsledky jednotlivých družstev zapisují rozhodčí 

také do výsledkové karty stanoviště. V případě nesouladu ve výsledcích na kartě družstva a na 

kartě stanoviště, se započítá výsledek z karty stanoviště. 
 

Soutěžní disciplíny 
- Lezení 

- Lezení na rychlost 

- Prusíkování 

- Slaňování 

- Uzlování 

 

Lezení 
Povinná výbava jednotlivce: úvazek, slaňovací a jistící pomůcka, karabina HMS  

Stanoviště: lana v horním jištění (styl TR)  

1. V lezeckém prostoru jsou vytyčeny lezecké cesty s lanem v horním jištění. Tyto cesty 

jsou (například dle stupnice UIAA) obodovány.  

2. Každá věková kategorie má předepsaný počet bodů, kterého musí dosáhnout, aby 

mohli opustit stanoviště a pokračovat k dalším disciplínám. Časový limit je max. 30 

min.  

3. Každý člen družstva musí vylézt aspoň jednu cestu, členové družstva se v lezení 

střídají, každý si vybere takovou obtížnost, aby dosáhl co nejrychleji určeného počtu 

bodů.  

4. Družstvo může počet bodů překročit, a tím získat plusové body v případě shodného 

času v cíli s jiným družstvem. Body za danou cestu získá jen úplným vylezením cesty, 

nestačí do cesty pouze nalézt.  

5. Není přípustné k postupu používat lano a fixní jistící body !  
6. Jeden ze dvojice leze a druhý jistí. Lezecká dvojice může lézt stejnou cestu. Pokud 

družstvo nemá potřebný počet bodů, musí lézt některý člen družstva další cestu.  

7. Lezec nemůže vylézt jednu cestu 2x.  

8. Pokud si lezec odsedne nebo „spadne“, musí ho jistič spustit a cesta se pokládá za 

nevylezenou. Tuto cestu může lézt druhý člen družstva.  

9. Rozhodčí nepustí do cesty závodníka, který se bezpečně nenavázal, neprovede 

vzájemnou kontrolu (partner check), neprovede povely mezi sebou (jistím - lezu).  

10. Závodníci zahájí lezení na pokyn rozhodčího po splnění výše popsaných pravidel.  

11. Bodové hodnocení jednotlivých cest bude k dispozici na stanovišti disciplíny.  

12. Po splnění úkolu / překročení času pokračují dále.  

13. Navázání na lano při lezení je nutno provést bezpečným způsobem, například 

osmičkový protisměrný uzel bez pojišťovacího uzlu.  

Metodická karta: https://www.horosvaz.cz/res/archive/281/040335.pdf?seek=1559120141 

 

https://www.horosvaz.cz/res/archive/281/040335.pdf?seek=1559120141


Rychlost 
1. Lezecká cesta musí být přelezena v co nejkratším čase  

2. Startovní pozice je pro všechny závodníky stejná (jedna noha musí být v kontaktu se 

zemí)  

3. Závodník má dva měřené pokusy + jeden opravný (pokud dojde k pádu během 

měřeného pokusu)  

4. V případě pádu může závodník pokus opakovat ihned. V případě druhého pádu se 

zapisuje "0" v příslušném kole.  

5. Měření času je elektronické – slovní signál pro zahájení pokusu, tlačítkový spínač pro 

ukončení pokusu  

6. Pro určení pořadí se počítá nejkratší dosažený čas  

7. V případě nevylezené cesty v jednom kole se zapisuje čas "0" 

 

 

Prusíkování 
Každý závodník startuje jednou. Do konečného pořadí se započítá součet časů obou členů 

družstva. O platnosti pokusu rozhoduje rozhodčí. 
 

1. Povinná výbava závodníka: 2x prusík, sedák, HMS karabina (bude možnost 

k zapůjčení) 

2. Závodník vyprusíkuje do výšky stanovené pořadatelem a posléze i dolů. 

3. Závodník je v průběhu závodu jištěn na druhém laně kolegou z družstva. 

4. Při prusíkování budou použity pouze smyčky navázané na lano prusíkovacím uzlem 

(nikoli Jumary a jiné pomůcky).  

5. Na pokyn rozhodčího si závodník stoupne k lanu, na kterém bude prusíkovat. Oba 

prusíky má uvázané na sedacím úvazku. 

6. Závodník začne prusíkovat na pokyn rozhodčího. 

7. Jakmile závodník ukončí prusíkování a oba prusíky uváže liščí smyčkou zpět na sedací 

úvazek, zvedne obě ruce. V tento moment je zastaven čas. 

Metodická karta: https://www.horosvaz.cz/res/archive/293/046570.pdf?seek=1565180814 

 

 

 

Slaňování  
Povinná výbava jednotlivce: úvazek, slaňovací pomůcka, karabina HMS, odsedka, 1x prusík  

Stanoviště: lana připravená na slanění, zajišťovací bod  

1. U slanění se klade důraz na správné (bezpečné) provedení přípravy a kontroly slanění 

s prusíkem. Z tohoto důvodu je vlastní slanění krátké (2 - 3 metry).  

2. Závodníci slaňují postupně.  

3. Rozhodčí nepustí na slanění závodníka dříve, než provede bezpečnou přípravu slanění 

včetně kontrolního odsednutí.  

Metodická karta: https://www.horosvaz.cz/res/archive/310/052446.pdf?seek=1579858893 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.horosvaz.cz/res/archive/293/046570.pdf?seek=1565180814
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Uzlování  
Soutěží se formou štafety, kdy každý závodník po uvázání 1 uzlu se vrací na start a předá 

štafetu druhému členu družstva až do uvázání posledního uzlu. Do konečného pořadí se 

započítává celkový čas. O platnosti pokusu rozhoduje rozhodčí. 

 

Vlastní průběh soutěže 

1. Povinná výbava závodníka: sedák, HMS karabina (bude možnost k zapůjčení) 

2. V prostoru disciplíny bude mít soutěžící družstvo připraveny min. 4 uzlovačky, 

přičemž se tyto nesmí dotýkat navzájem ani nemohou být žádným způsobem ohnuty. O 

správnosti rozmístění rozhoduje rozhodčí. Uzlovačky poskytne pořadatel. 

3.1. Úkolem soutěžících v kategorii do 9 let je v co nejkratším čase správně 

navázat tyto 4 uzle v tomto pořadí:  

1.   lodní uzel – uzel se uváže do HMS karabiny, která je zavěšená do ploché smyce 

2. ambulantní uzel 

3. protisměrný vůdcovský uzel 

4. osmičkový uzel – uzel se naváže do jistícího oka sedáku závodníka. 

 

3.2. Úkolem soutěžících v dalších kategoriích je v co nejkratším čase správně 

navázat těchto 6 uzlů v tomto pořadí:  

1. lodní uzel – uzel se uváže do HMS karabiny, která je zavěšená do ploché smyce 

2. ambulantní uzel 

3. alpský motýlek 

4. protisměrný vůdcovský uzel 

5. rybářská spojka (autíčka) 

6. poloviční lodní uzel – uzel se naváže do HMS karabiny zavěšené v jistícím oku 

sedáku závodníka. (jistící konec lana musí jít přes tělo karabiny, ne přes zámek) 

3. Na pokyn rozhodčího si závodníci stoupnou na startovní čáru 

4. Pokus končí tehdy, když jsou uvázané a dotažené všechny uzly, uzlovačky jsou 

napnuté a člen družstva se nachází v pozici, kdy je připraven jistit polovičním lodním 

uzlem. V tento moment závodník zvedá jednu ruku (druhou „jistí“) a zastavuje se čas. 

5. Po provedené kontrole správnosti uvázání uzlů rozhodčím, závodník uzly rozváže. 

Metodická karta: https://www.horosvaz.cz/res/archive/293/046570.pdf?seek=1565180814 

 

 

 

Lodní uzel Ambulantní uzel 

https://www.horosvaz.cz/res/archive/293/046570.pdf?seek=1565180814


 

 

Rybářská spojka Protisměrný vůdcovský uzel 

 

 

Alpský motýlek Poloviční lodní uzel 

 

 

Osmičkový uzel  

 

 

Vyhodnocení soutěže  
Rozhodující je čas, kterého družstvo dosáhne po splnění všech disciplín. Pokud by dvě nebo 

více družstev mělo stejný čas, o konečném umístění rozhoduje (řazeno dle priorit):  

1. Počet splněných disciplín  

2. Větší počet bodů při disciplíně „Lezení“  

3. Hlavním rozhodčím určená aktivita nebo disciplína, kterou družstva absolvují 

navíc (např. fyzické cvič ení, apod.)  


