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2 Všeobecné pravidlá 

Bod 2.3.11 - podstatná zmena od ročníku 2020 

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) 

Bod 3.6.6 – preformulovaný text zvýrazňujúci podstatnú zmenu od ročníku 2020 

Zóna sa započítava 

I. v prípade jej kontrolovaného držania (uznané pri využití tohto chytu k dosiahnutiu stabilnej 

alebo kontrolovanej pozície), pričom postačuje držanie jednou rukou, alebo 

II. v prípade jej úspešného použitia, pričom postačuje držanie jednou rukou, alebo 

III. v prípade, ak pretekár úspešne vylezie boulder a pri preleze zónu nepoužije. 

Vysvetlenie k bodu 3.6.6 II. - 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). 

 

Bod 3.7.2 - podstatná zmena od ročníku 2020 

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. 

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

Bod 4.6.3 - podstatná zmena od ročníku 2020 

Špecifikovaná možnosť úpravy štartovej pozície malým nechceným podskočením. 

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

Bod 5.8.4 

Zmenené schematické zobrazenie štartového poradia pre jednotlivé kolá finálovej časti pretekov 

v závislosti od počtu finalistov (obrázky 1-3). 


