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Vážení kolegové, vážené kolegyně, 
 
s blížícím se koncem roku si Vám dovolujeme zaslat některé základní informace nezbytné pro dobrou 
spolupráci Výkonného výboru se sdruženými subjekty našeho svazu. Stále však platí, že veškeré 
informace týkající se Českého svazu silového trojboje, resp. jeho sdružených subjektů najdete na 
oficiálních webových stránkách svazu (http://powerlifting.cstv.cz).  
 
Valné shromáždění IPF (28.10.2012, Aquadilla, Puerto Rico) 
Před zahájením světového šampionátu v silovém trojboji proběhlo Valné shromáždění IPF, kterého se 
zúčastnili jak všichni vrcholní představitelé IPF, tak i většina zástupců jednotlivých sdružených 
členských federací. 
Vzhledem k rezignaci Detleva Albringse na post presidenta IPF, přednesl hlavní zprávu o činnosti 
viceprezident IPF Johnny Graham. Po jeho zprávě si delegáti vyslechli zprávu o hospodaření, zprávu 
generálního sekretáře, zprávy představitelů jednotlivých kontinentů a zprávy předsedů jednotlivých 
komisí. 
Tak jako každý rok i na tomto shromáždění byla největší pozornost věnována boji proti dopingu. I 
přes to, že v této oblasti bylo zaznamenáno při mezinárodním testování včetně testování 
mimosoutěžního oproti loňskému roku zlepšení, stále se počet pozitivních testů pohybuje kolem 4% 
z celkového počtu odebraných vzorků. U testování řízeného národními antidopingovými výbory je 
situace obdobná. Bylo konstatováno, že snahou všech členů IPF musí být snaha dosáhnout ještě 
výraznějšího poklesu pozitivních sportovců, a to pod 1%, což je i jedna z podmínek přijetí silového 
trojboje mezi olympijské sporty. V souvislosti se snahou IPF o vstup do olympijského hnutí byla 
předložena Mezinárodnímu olympijskému výboru nová žádost o přijetí, která byla zástupci tohoto 
výboru vyhodnocena jako jedna z nejlépe zpracovaných žádostí, kterou kdy MOV obdržel. 
Velká pozornost byla také věnována Světovým hrám, kterých se zúčastní nejlepší trojbojaři naší 
planety. Výběr těchto závodníků bude uskutečněn dle přísných výkonnostních kritérií. Světové hry 
proběhnou na přelomu července a srpna 2013 v Cali v Columbii. 
Dále bylo konstatováno, že k výraznému zlepšení došlo i v propagaci IPF, a to i zásluhou Českého 
svazu silového trojboje, který ve spolupráci s agenturou Taurus pořádá mezinárodní soutěže na 
nejvyšší pořadatelské úrovni. Ze všech těchto soutěží je vždy živě vysílán profesionálně zpracovaný 
internetový přenos, který pravidelně sleduje několik desítek tisíc diváků. Internetový přenos zajišťují 
naši specialisté pro IPF i z jiných světových soutěží pořádaných v Evropě.  
Velkého úspěchu  české sportovní diplomacie bylo dosaženo při kandidatuře na Mistrovství světa 
dorostenců a juniorů v silovém trojboji pro rok 2015. Tento významný světový šampionát  byl do 
České republiky přidělen s tím, že bude uspořádán na přelomu srpna a září 2015 v Praze. 
V rámci projednávání návrhů na změny technických pravidel byla schválena změna statutu Světového 
poháru v silovém trojboji bez vybavení (IPF RAW Classic Powerlifting World Cup) na Mistrovství 
světa v silovém trojboji bez vybavení (IPF RAW Clasisic Powerlifting World Championships). 
Mistrovství světa v silovém trojboji bez vybavení bude pořádáno jak pro kategorie mužů a žen, tak i 
pro kategorie dorostenců a juniorů. Touto změnou se tak tyto soutěže řadí na úroveň ostatních 
světových mistrovských soutěží pořádaných v rámci IPF. Kategorií Masters se tato změna netýká. 
V souvislosti s rezignací presidenta IPF Detleva Albringse byla součástí Valného shromáždění volba 
nového presidenta, kterým se stal Gaston Parage z Lucemburska, jehož kandidaturu podporovala i 
Česká republika. 
Do síně slávy vstoupili Jaroslaw Olech (Polsko) a Yukako Fukushima (Japonsko). 
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Změny pravidel IPF 
Techická komise IPF rozhodla na svém posledním zasedání o dílčích změnách Pravidel. Tyto změny 
vstupují v platnost 1.1.2013. Našich národních soutěží se týkají především tyto změny: 

1. Benčpres: 
a) Ruší se pravidlo, že se činka nesmí při jejím spuštění dotknout oblasti břicha. Podle 

nového ustanovení se činka nesmí dotknout pouze opasku. 
b) Pokud má soutěžící dlouhé vlasy, nesmí být rozpuštěny ani upraveny tak, aby 

znemožnily rozhodčím objektivně posuzovat polohu hlavy na lavičce.  
Dlouhé vlasy musí být upraveny takovým způsobem, aby zadní část hlavy mohla 
ničím nepodložena spočinout na lavičce. Není tedy přípustné, aby byly vlasy svázány 
nebo jinak připevněny na zadní části hlavy. 
 

2. Vybavení: 
a) Je zakázáno odstraňovat (odstřihovat, odřezávat) přebytečný materiál z ramínek dresů. 

3. Rekordy: 
a) Když dva soutěžící ve stejné hmotnostní kategorii požadují naložit na činku rekordní 

hmotnost a první soutěžící (s nižším startovním číslem) na této hmotnosti uspěje, musí 
druhý soutěžící, aby v případě úspěšného pokusu dosáhl rekordu, naložit minimálně o 
0,5 kg více. Rekordu tedy dosáhne soutěžící, který rekordní hmotnost úspěšně zvládl 
dříve bez ohledu na tělesnou hmotnost. 

4. Obecné: 
a) Je zakázáno fackovat a bít soutěžící před publikem a médii. 
b) Když soutěžící nedokončí pokus ve dřepu nebo v benčpresu, hlavní rozhodčí vydává 

povel „Odložit“ 
c) Rozhodčí muži musí mít v zimním i letním období příslušnou vázanku 
d) Rozhodčí ženy musí mít v zimním i letním období příslušnou vázanku nebo šátek 

 
Technická komise IPF dále rozhodla o zavedení věkové kategorie žen M4 (od 1. ledna kalendářního 
roku, ve kterém dosáhne 70 let, a dále bez omezení). 
Na mezinárodních soutěžích budou ženy a muži všech věkových kategoriích (M1 – M4) soutěžit ve 
svých hmotnostních kategoriích. V každé věkové kategorii budou nejlepším třem soutěžícím v každé 
hmotnostní kategorii udělovány medaile. 
Ve věkových kategoriích žen M3 a M4 a v kategorii mužů M4 nebudou vyhodnocovány národy. 
 
Na národních soutěžích se nic nemění. Muži budou soutěžit ve věkových kategoriích M1, M2 a M3, 
ženy v kategoriích M1 a M2. 
 
Korespondence 
Vzhledem k tomu, že převážná většina korespondence mezi ČSST a jeho sdruženými subjekty probíhá 
výhradně elektronickou poštou, dovolujeme si požádat veškeré sdružené subjekty o kontrolu svých e-
mailových adres uvedených na webových stránkách svazu.  
Dále si dovolujeme požádat zástupce těch subjektů, kteří i přes každoroční upomínání svou e-
mailovou adresu doposud nenahlásili, aby tak ve vlastním zájmu neprodleně učinili. Emailovou 
adresu, případně její opravu, je možné nahlásit na korespondenční adresu svazu - Český svaz silového 
trojboje, Ke Strouze 2498, 288 02 Nymburk nebo elektronickou poštou na adresu 
cpf@powerlifting.cz. Veškeré výše uvedené informace je možné nahlásit i telefonicky na sekretariát 
svazu slečně Černíkové na tel.č. 723 370 479. 
Připomínáme, že pro korespondenci zasílanou v papírové podobě je korespondenční adresa ČSST: 
Miroslav Vacek 
Ke Strouze 2498 
288 02 Nymburk 
 
Kalendář soutěží na rok 2013 
Na základě rozhodnutí Valného shromáždění IPF 2012 pořádat od roku 2013 mistrovství světa RAW 
(bez podpůrného vybavení) dorostenců, juniorů, mužů a žen v silovém trojboji, rozhodl Výkonný 
výbor ČSST pořádat od téhož roku mistrovství ČR RAW dorostenců, juniorů, mužů a žen v silovém 
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trojboji jako nominační soutěž na mistrovství světa. Tato soutěž bude otevřená i pro slovenské 
závodníky. Výkonnostní třídy a limity rekordů RAW budou zveřejněny na webových stránkách ČSST 
v průběhu ledna 2013. 
 V rámci podpory talentované mládeže bude i nadále pokračovat spolupráce se Slovenskou asociací 
kulturistiky, fitness a silového trojboje (SAKFST), která se týká možnosti startu českých dorostenců a 
juniorů na otevřeném mistrovství Slovenska dorostenců a juniorů v silovém trojboji a naopak, že 
slovenští dorostenci a junioři mohou startovat na mistrovství ČR. Zájemci o start na mistrovství 
Slovenska se mohou hlásit 30 dnů před konáním soutěže předsedovi Reprezentační komise ČSST 
panu Milanu Špinglovi na e-mail: freezer26@seznam.cz nebo telefonicky na mobil: č. 722 509 180. 
Stejná pravidla platí i pro dorostence a juniory, kteří se chtějí zúčastnit pohárové soutěže GRAND 
PRIX SLOVAKIA v silovém trojboji. 
Kalendář soutěží ČSST na rok 2013 zasíláme jako přílohu tohoto dokumentu. V tomto kalendáři jsou 
uvedeny i mezinárodní soutěže, z nichž 3 jsou pořádány v České republice. Informujte prosím o této 
skutečnosti své členy a přijďte podpořit naše reprezentanty. Kromě špičkových výkonů nejlepších 
evropských a světových závodníků zde bude možné sledovat i moderní trendy rozhodování 
mezinárodních rozhodčích. 
 
Informace o  soutěžích 
Upozorňujeme, že veškeré informace týkající se soutěží zahrnutých do kalendáře soutěží ČSST 
najdete na webových stránkách ČSST http://powerlifting.cstv.cz. Propozice soutěží ani nominace 
závodníků a rozhodčích  na tyto soutěže nebudou  zasílány v papírové podobě. 
 
Roční členský příspěvek sdružených subjektů  (oddílů, klubů a dalších subjektů - občanských 
sdružení) 
V příloze zasíláme poštovní poukázku na uhrazení ročního členského příspěvku na rok 2013 ve výši 
2.000 Kč. Kromě povinných údajů je nezbytné vyplnit na poštovní poukázce kolonku „zpráva pro 
příjemce“ (bez diakritiky). Pro identifikaci platby zde musí být uveden název subjektu sdruženého 
v ČSST (oddílu, klubu, občanského sdružení), který příspěvek zasílá. Příspěvek je možné uhradit též 
převodem na účet svazu vedeném u GE Money Bank, a.s., č.ú.: 1724905504/0600. Zde musí být 
rovněž uveden ve zprávě pro příjemce název sdruženého subjektu, který příspěvek zasílá. Roční 
členský příspěvek je povinen uhradit každý subjekt sdružený v ČSST nejpozději do 20. ledna 2013. 
Závodníci ze sdružených subjektů, které nezaplatí členský příspěvek v daném termínu, nebudou 
připuštěni ke startu na žádné soutěži zahrnuté do kalendáře soutěží ČSST a nemají nárok na případnou 
státní podporu poskytovanou v daném kalendářním roce prostřednictvím ČSST z jednotlivých 
Programů státní podpory sportu vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 
 
Státní dotace 
V souvislosti se změnami ve financování sportovního prostředí v České republice došlo v letošním 
roce k navýšení státní podpory našeho svazu z nově vyhlášeného Programu V – Organizace sportu. 
Jedná se o finanční prostředky poskytované prostřednictvím Ministerstva školství mládeže a 
tělovýchovy vybraným svazům, které splnily veškeré podmínky stanovené tímto úřadem.  
Na základě výše uvedené skutečnosti a díky dobrým výsledkům v hospodaření našeho svazu v 1. 
polovině letošního roku rozhodl Výkonný výbor ČSST na svém zasedání dne 16. června 2012 o 
přerozdělení části dotace Programu V sdruženým subjektům Českého svazu silového trojboje dle 
Klíče, který byl na tomto zasedání schválen. Klíč k rozdělení dotace byl stanoven tak, aby byl 
spravedlivý a zároveň motivační pro všechny sdružené subjekty a jejich členy. Výpočet dotace je 
založen na počtu účastníků z jednotlivých sdružených subjektů na mistrovstvích České republiky 
všech věkových kategorií, a to jak v silovém trojboji, tak i v benčpresu. Účast na soutěžích v silovém 
trojboji je hodnocena lépe než účast na soutěžích v benčpresu. Nejlépe je hodnocena účast dorostenců 
a juniorů a dále pak účast v kategorii open a veteránů. Do výpočtu je zahrnuta i účast družstev 
v jednotlivých ligových soutěžích v posledním uplynulém období soutěží družstev. Družstva soutěžící 
v Extralize jsou do výpočtu zahrnuta všechna, v národní lize Čechy/Morava je podpořeno 10 
nejlepších družstev z obou soutěží dle dosažených wilksových bodů.  
Dalším významným faktorem pro výpočet dotace je umístění závodníků na mistrovstvích České 
republiky v tzv. „TOP 10“. Zde jsou rovněž nejlépe ohodnoceni úspěšní dorostenci a junioři, dále pak 
závodníci v kategorii open a veteráni. Umístění družstev se nehodnotí. 
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Celková výše dotace pro sdružený subjekt ČSST na daný kalendářní rok je součtem dosažených, dle 
Klíče přepočtených, výsledků na všech mistrovstvích České republiky, kterých se členové dotovaného 
subjektu v tomto kalendářním roce zúčastnili + finanční podpora za případné pořádání jakékoli 
mistrovské soutěže v daném kalendářním roce. Příspěvek za pořadatelství soutěže v silovém trojboji 
činí 5.000 Kč, za pořadatelství soutěže v benčpresu 3.000 Kč. V případě více pořadatelů jedné soutěže 
je příspěvek rozdělen úměrně dle jejich počtu. 
V letošním roce bylo do aktivních sdružených subjektů ČSST přerozděleno více jak 500.000 Kč. 
Poprvé v historii Českého svazu silového trojboje mohly být finančně podpořeny oddíly a sportovní 
kluby, které se podílejí na rozvoji našeho sportovního odvětví. Pevně věříme, že i v příštím roce se 
podaří zajistit takový objem finančních prostředků, abychom i nadále mohli tímto způsobem 
podporovat a rozvíjet sportovní činnost v naší organizaci. 
Bohužel ne všechny oddíly a sportovní kluby, které měly na dotaci v letošním roce nárok, zaslaly včas 
žádost o uvolnění této dotace. Některé z nich možná nebyly o dotaci a jejím způsobu dělení dostatečně 
informováni, neboť i přes každoroční upomínání o nahlášení aktuální e-mailové adresy tuto adresu 
nenahlásili a nemohli tak obdržet informace, které byly a vždy v budoucnu budou zasílány výhradně 
v elektronické podobě.  Jsme přesvědčeni, že po této zkušenosti dojde u těchto oddílů v co nejkratší 
době k nápravě a že svou e-mailovou adresu nahlásí. 
 
Závodnické licence 
Závodnické licence jsou průběžně vystavovány novým závodníkům na základě žádostí zasílaných 
předsedy oddílů a sportovních klubů registrovaných u ČSST na adresu Miroslav Vacek, Ke Strouze, 
288 02 Nymburk. Pro úspěšné vyřízení žádosti je třeba zaslat fotografii závodníka, na které bude 
z druhé strany uvedeno jeho jméno, příjmení a rodné číslo. V žádosti nesmí chybět adresa, kam mají 
být vyhotovené licence zaslány.  
Žádosti o vystavení závodnických licencí spolu s fotografiemi a dalšími nezbytnými údaji pro jejich 
vystavení lze zasílat i v elektronické podobě na e-mailovou adresu ČSST cpf@powerlifting.cz. Každá 
fotografie musí být ve formátu "JPG" a musí být pojmenována příjmením a jménem vyfoceného 
závodníka. Elektronickou podobu žádostí o vystavení závodnických licencí preferujeme.  
Poplatek za vystavení jedné závodnické licence činí 200 Kč a musí být uhrazen neprodleně po jejím 
obdržení poštovní poukázkou, která bude žadateli zaslána spolu s vystavenou licencí.  Poplatek za 
vystavení závodnické licence lze uhradit i na běžný účet ČSST vedený u  GE Money Bank a.s., číslo 
účtu: 1724905504/0600. V obou případech (platba složenkou i platba převodem) je nutné do zprávy 
pro příjemce uvádět název sdruženého subjektu ČSST (oddílu, klubu, občanského sdružení), jehož 
členům byly licence vystaveny. Pokud se licence vystavuje jednomu závodníkovi, do zprávy pro 
příjemce se uvádí jeho jméno.  
Držitelé závodnických licencí ČSST jsou oprávněni startovat na všech mistrovských soutěžích ČSST 
bezplatně. Závodníci bez závodnické licence nebudou připuštěni ke startu na žádné soutěži zahrnuté 
do kalendáře soutěží ČSST. 
 
Členská základna 
V souvislosti se státními dotacemi poskytovanými prostřednictvím Ministerstva školství , mládeže a 
tělovýchovy národním neziskovým organizacím s celorepublikovou působností byly stanoveny 
základní požadavky na vykazování a evidenci členské základny příjemců těchto dotací. Český svaz 
silového trojboje, jako příjemce dotace, je mimo jiné povinen na MŠMT předkládat v elektronické 
podobě seznamy svých členů včetně seznamu členské základny mládeže. Základem pro zpracování 
této statistiky ČSST jsou jmenné seznamy členů oddílů a klubů silového trojboje z tělovýchovných 
jednot sdružených v ČSTV, Sokolu, Orlu a subjektů s vlastní právní subjektivitou (občanských 
sdružení, jejichž hlavní náplní je provozování silového trojboje). Tyto seznamy musí být každoročně 
aktualizovány  vždy k 31.12. daného kalendářního roku.  
Vzhledem k výše uvedeným požadavkům MŠMT musí všechny subjekty sdružené v Českém svazu 
silového trojboje (oddíly a kluby z tělovýchovných jednot sdružených v ČSTV, Sokolu, Orlu a 
subjekty s vlastní právní subjektivitou) nahlásit svou členskou základnu prostřednictvím formuláře. 
který bude zaslán v elektronické podobě do všech oddílů a sportovních klubů ČSST a zároveň bude 
k dispozici na webových stránkách ČSST. Pro úspěšné započtení členské základny je nezbytné do 
formuláře doplnit jmenný seznam členů včetně jejich rodných čísel a výše ročních členských 
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příspěvků, které byly od členů v daném roce vybírány. Vyplněný formulář musí být zaslán v 
elektronické podobě na e-mailovou adresu ČSST cpf@powerlifting.cz  nejpozději do 20.1.2013. 
Upozorňujeme, že nahlášením členské základny Českému svazu silového trojboje nezaniká oddílům a 
sportovním klubům povinnost nahlásit svou členskou základnu TJ, která ji dále vykáže na základě 
pokynů příslušného regionálního sdružení své střešní organizaci. Členská základna silového trojboje 
musí být vykazována pod kódem sportovního odvětví „69“, tj - silový trojboj.  
Vzhledem k tomu, že stav členské základny ČSST včetně členské základny mládeže je jedním 
z hlavních kritérií pro výpočet výše státní dotace našeho svazu, je nezbytné, aby všichni předsedové 
včas nahlásili členskou základnu svých oddílů a klubů na základě výše uvedených pokynů. Subjekty, 
které tak neučiní pozbývají nárok na jakoukoli finanční podporu v roce 2013. 
Subjekty, které splní veškeré své členské povinnosti vůči ČSST a budou se aktivně podílet na činnosti 
svazu, budou mít v roce 2013 reálnou šanci na finanční podporu. Pokud navíc vykážou v rámci 
statistického šetření členské základny 15 a více členů do 23 let (čím více, tím lépe), budou při 
případném přerozdělování státních prostředků zvýhodněni. 
Chtěli bychom upozornit, že výše uvedené pokyny jsou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o 
ochraně osobních údajů v plném znění. Oddíly a občanská sdružení jsou povinni zajistit souhlas člena 
spolku ke zpracování osobních údajů v rámci činnosti TJ. Souhlas je prakticky udělen okamžikem, 
kdy fyzická osoba dobrovolně poskytla osobní údaje, např. formou uvedenou na přihlášce. Pro úplnost 
připomínáme informační povinnost podle § 11 zákona o ochraně osobních údajů vůči členům o tom,  
že jejich osobní údaje jsou shromažďovány pouze pro účely činnosti spolku. 
 
Valná hromada ČSST 
V souladu se Stanovami Českého svazu silového trojboje svolává Výkonný výbor ČSST 11.valnou 
hromadu na sobotu  23. března 2013.  Jednání se uskuteční ve Sportovním centru v Nymburce.  
Pozvánku s programem valné hromady, mandátní lístky pro delegáty, soubor písemných podkladů a 
potřebné organizační informace obdržíte ve druhé polovině února 2013.  
 

Členové Výkonného výboru Českého svazu silového trojboje děkují všem členům za 
spolupráci v průběhu celého letošního roku a přejí krásné prožití vánočních svátků v atmosféře 
plné spokojenosti, pohody a radosti. 
Do nového roku 2013 přejí především pevné zdraví a mnoho úspěchů jak v osobním, tak i 
sportovním životě. 
 

Pevně věříme, že v nadcházejícím roce 2013 navážeme na úspěchy letošního roku a že za 
vaší vydatné podpory budeme i nadále pokračovat v rozvoji našeho sportovního odvětví. 
 
 
V Nymburce 17.12.2012 
       Za VV ČSST: 
         Miroslav Vacek, v.r. 
         předseda ČSST 


