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3 Všeobecné pravidlá 

Bod 3.2.2 Každý pretekár bude považovaný za úplne a výlučne zodpovedného za vybavenie a 

oblečenie, ktoré použije počas súťažného pokusu a/alebo počas pretekov. 

Bod 3.8.6 Priebežné výsledky môžu byť zobrazované alebo viditeľné z (v) izolačnej alebo tranzitnej 

zóny(e). 

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

Bod 4.4.2 (A) Odpočinok pretekára medzi dokončením pokusu na jednej ceste a nástupom pokusu na 

ďalšej ceste musí byť minimálne 30 minút. 

Poznámka: Predĺženie času odpočinku pretekára medzi pokusmi na cestách z 20 minút na 30 minút. 

Bod 4.7.1 Nákres cesty (schéma/topo) musí byť pripravený Hlavným staviteľom za konzultácie s 

Hlavným rozhodcom pred štartom každého kola pretekov. Bodové hodnoty priradené chytom na 

nákrese cesty sú pevné a nemenné počas celého kola. 

Poznámka: Nákres cesty s bodovým hodnotením je fixný (nie je možné žiadne dobodovanie chytov). 

Neplatí pravidlo z minulosti, ak pretekár použije alebo kontroluje chyt, ktorý nie je v nákrese cesty, 

tak Hlavný rozhodca spolu s Hlavným staviteľom priradí tomuto chytu bodovú hodnotu, pričom 

bodová hodnota takéhoto chytu môže byť rovnaká ako u iného existujúceho chytu alebo nová. 

Poznámka v bode 4.7.2 (B) (III.) Poznámka: vo výsledkovom servise sa bodová hodnota pre použitý chyt 

(označená príponou „+“) bude rovnať bodovej hodnote pre kontrolované držanie toho istého chytu 

zvýšené o 0,1 bodu. 

Bod 4.9.4 Protest pokiaľ sa protest týka bodového hodnotenia ktoréhokoľvek pretekára vo vzťahu 

k príslušnému chytu, odvolacia komisia preskúma bodové hodnotenie iba tohto pretekára. 

Poznámka: Odvolacia komisia skúma protest IBA voči pretekárovi, ktorého sa protest týka, neskúma 

sa protest voči ostatným pretekárom, ktorý končili na tom istom chyte ako bolo v minulosti. 

5 Pravidlá pre preteky v disciplíne Boulder (B) 

Premenovanie disciplíny Bouldering na disciplínu Boulder. 

Bod 5.1.7 (C) (III.) Systém časomiery musí oznamovať hlasným a jasným zvukovým signálom päť (5) 

sekundové odpočítavanie na konci každej periódy. 

Bod 5.5.1 Zmena priebehu kola ON SIGHT klasickým formátom. Preteky sú organizované ako séria 
rotácií, z ktorých každá bude mať rovnakú dĺžku trvania periódy pokusov, pričom každý pretekár 
zúčastňujúci sa kola: 

A. začne svoje pokusy na každom bouldri v poradí uvedenom na oficiálnej štartovnej listine v súlade 

s bodom 5.3.2 (v prípade kvalifikačného kola) alebo 5.3.3. Žiadna zmena poradia štartu pretekára 

nie je povolená, pokiaľ pretekár nebude môcť odštartovať v príslušnom čase. 

B. bude pokusovať každý boulder v predpísanom poradí. 

C. bude mať periódu odpočinku rovnajúcu sa dĺžke periódy pokusov pre kolo medzi každým 

nasledujúcim bouldrom. 
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D. na konci každej periódy lezenia pretekári ktorí liezli, musia ukončiť svoje pokusy a vstúpiť do určenej 

tranzitnej zóny (prechodnej izolácie). Táto tranzitná zóna musí byť umiestnená tak, aby pretekári 

z nej nemohli pozorovať akýkoľvek boulder, ktorý ešte nepokusovali. 

E. na začiatku každej periódy lezenia musia pretekári, ktorí odpočívali, začať svoje pokusy na ďalšom 

bouldri v poradí alebo po ukončení pokusov na všetkých bouldroch kola opustia súťažný priestor. 

Hlavný rozhodca by mal zabezpečiť, aby pretekári neopustili tranzitnú zónu pred koncom rotácie 

po ukončení pokusov na všetkých bouldroch kola. 

Bod 5.5.2 Perióda pokusov v rámci každého kola pozostáva z prípravnej periódy (v dĺžke 15 sekúnd), 

počas ktorej sa môže pretekár pripravovať na svoje pokusy pred lezením, a periódy lezenia v dĺžke 

päť (5) minút. 

Bod 5.9.1 (B) (II.) Zmena v udeľovaní zóny. 

Poznámka: Zóna už nie je udeľovaná v prípade jej úspešného použitia ako bolo v minulosti. 

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

Body 6.5.4 a 6.5.5  Zmenený penalizačný čas pri disciplíne Rýchlosť Klasickým formátom zo 60sec na 100sec. 

Bod 6.7.5 (D) V prípade, ak majú obaja pretekári v dueloch (vo vyraďovacích kolách) finálového kola 

rovnaký čas alebo obaja nemajú platný čas z iného dôvodu ako predčasný štart, potom sa duel pre 

túto dvojicu opakuje. Pokiaľ aj po opakovanom dueli neboli pretekári rozradený, určí sa ich poradie 

na základe ich umiestnenia v kvalifikácii. 

Bod 6.7.7 V prípade predčasného štartu v súboji o 1. miesto (veľké finále), môže víťaz absolvovať ďalší 

pokus. 

Poznámka: víťaz, v prípade predčasného štartu súpera, sa rozhodne či absolvuje alebo neabsolvuje 

ďalší pokus. V minulosti víťaz musel povinne absolvovať ďalší pokus. 

Bod 6.11.3 (B) (II.) Výsledok sa zaznamená ako pád (FALL), keď príslušný pretekár v priebehu pokusu 

zastaví svoj pád alebo pošmyknutie inak než použitím najvyššie držaného/použitého chytu predtým 

než došlo k pádu/pošmyknutiu. 

Bod 6.11.6 Definovanie frekvencie čistenia ciest. 

7 Pravidlá pre kombináciu pretekov Boulder a Obtiažnosť 

Zmena celej časti (kapitoly) - Preteky v Kombinácii (Rýchlosť, Bouldering a Obtiažnosť) boli nahradene 

Kombináciou pretekov Boulder a Obtiažnosť. 

8 Disciplinárne konania 

Disciplinárne konania uvedené ako samostatná časť (kapitola). 

9 Protesty 

Protesty uvedené ako samostatná časť (kapitola). 

Bod 9.3.1 Definovanie Platného a Neplatného protestu. 
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Bod 9.3.4 (A) Protest týkajúci sa oficiálnych výsledkov, musí byť podaný najneskôr v časovom limite do 

päť (5) minút od vyhlásenia/zverejnenia výsledkov). 

Bod 9.3.4 (B) (I.)  Definovanie Nerozhodnuteľného protestu. 

Slovník 

Výkladový slovník niektorých kľúčových pojmov ako nová samostatná časť. 


