Směrnice ČSST č. 1-2014
Pořadatelství soutěží v silovém trojboji a v benčpresu zahrnutých do kalendáře soutěží
Českého svazu silového trojboje
Účinnost od 1.7.2014
Schválil Výkonný výbor ČSST dne 14.6.2014

Článek I
Obecná ustanovení
Mistrovské soutěže v silovém trojboji, benčpresu nebo pohárové soutěže v silovém trojboji nebo
v některé z jeho disciplín zahrnuté do kalendáře soutěží ČSST mohou pořádat pouze pořadatelé, kteří
jsou pověřeni VV ČSST. Pořadatel si může k organizačnímu zajištění soutěže přizvat další subjekt,
který potom s pořadatelem spolupracuje na smluvním základě. Pořádání soutěží je otázkou nabídky
soutěží pořadatelům a následnou dohodou mezi VV ČSST a vybraným pořadatelem.
Nabídku soutěží provádí předseda STK ČSST nejpozději 6 měsíců před začátkem soutěžního období.
Pořadatelé si vyberou soutěž, kterou chtějí pořádat a nejlépe písemně požádají předsedu STK ČSST o
její přidělení. V žádosti musí být uveden název soutěže, termín a místo jejího pořádání, způsob a
organizační zajištění soutěže. VV ČSST následně na základě předsedou STK ČSST předložených
žádostí přidělí soutěž pořadateli, který nejlépe splňuje požadavky na pořadatelství dané soutěže.
Článek II
Výše a úhrada nákladů
Pořadatel má právo na úhradu těchto nákladů:
1. Náklady na technické zabezpečení soutěže
a) Nájemné za pronájem sportoviště
Nájemné za pronájem sportoviště bude uhrazeno na základě daňového dokladu pronajímatele,
maximálně však do výše 6.000 Kč/den.
b) Náklady na dopravu náčiní
Náklady na dopravu náčiní budou uhrazeny na základě daňového dokladu dopravce, případně
na základě cestovního příkazu pořadatele, maximálně však do výše 1.000 Kč.
c) Náklady na sportovní trofeje
Náklady na sportovní trofeje (poháry, plakety) budou uhrazeny na základě daňového dokladu
dodavatele, maximálně však do výše 3.000 Kč.
d) Náklady na nealkoholické nápoje
Pořadatel je oprávněn vyúčtovat pouze nealkoholické nápoje pořízené výhradně za účelem
antidopingové kontroly soutěžících a dále za účelem zajištění pitného režimu pro rozhodčí,
nakladače a ostatní organizační pracovníky soutěže.
Tyto náklady budou uhrazeny na základě daňového dokladu, maximálně však do výše 500
Kč.
Pokud pořadatel zjistí, že některý z výše uvedených nákladů přesáhne stanovený limit, může požádat
předsedu svazu o mimořádné navýšení limitu na danou soutěž.
Ke změně touto Směrnicí stanovených limitů může dojít pouze ve výjimečných a řádně odůvodněných
případech, a to nejpozději 1 měsíc před konáním soutěže.
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2. Náklady na organizační pracovníky soutěže
a) Soutěže v silovém trojboji
• nakladači (6 osob x 1.000 Kč)
• organizační pracovníci (2 osoby x 800 Kč)
• zdravotní dozor (1 osoba x 800 Kč)

6.000 Kč
1.600 Kč
800 Kč

b) Soutěže v benčpresu
• nakladači (4 osoby x 1.000 Kč)
• organizační pracovníci (2 osoby x 800 Kč)
• zdravotní dozor (1 osoba x 800 Kč)

4.000 Kč
1.600 Kč
800 Kč

3. Náklady na rozhodčí a delegáta ČSST
a) Soutěže v silovém trojboji
• odměna do počtu 40 zúčastněných závodníků
• 41 a více zúčastněných závodníků
• cestovné rozhodčích a delegáta svazu
• ubytování (na základě předloženého dokladu)

1.000 Kč
1.500 Kč
4 Kč/km

b) Soutěže v benčpresu
• odměna do počtu 120 zúčastněných závodníků
• 121 a více zúčastněných závodníků
• cestovné rozhodčích a delegáta svazu
• ubytování (na základě předloženého dokladu)

1.000 Kč
1.500 Kč
4 Kč/km

4. Náklady na zabezpečení informační techniky (IT) a její obsluhu
Na všech soutěžích ČSST bude k dispozici specialista IT (smluvní dodavatel služeb IT), který
na základě smluvního vztahu s ČSST poskytne pořadateli výpočetní techniku, zajistí její
instalaci a obsluhu v průběhu soutěže, přípravu a tisk všech formulářů nezbytných pro
organizaci soutěže, veškerý výsledkový servis a živý internetový přenos.
Před soutěží připravuje smluvní dodavatel služeb IT ve spolupráci s pořadatelem soupis
přihlášených závodníků a zajišťuje jeho zveřejnění.
Úhradu nákladů za služby IT provede ČSST přímo jejich dodavateli.
V případě dohody mezi pořadatelem a smluvním dodavatelem služeb IT, že výše uvedené
služby nebo jejich část bude zajišťovat pořadatel, provede dodavatel služeb IT úhradu za tyto
služby pořadateli. Výše a splatnost úhrady je výhradně záležitostí dohody mezi dodavatelem
služeb IT a pořadatelem.

Článek III
Vyúčtování nákladů
Na úhradu nákladů na uspořádání soutěže nebude svazem poskytnuta záloha. Veškeré náklady musí
nejprve pořadatel uhradit z vlastních prostředků. Následně budou svazem tyto náklady neprodleně
pořadateli proplaceny proti předloženému vyúčtování a dodání originálů všech prvotních účetních
dokladů, které musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti. Na vyúčtování musí být uvedeno číslo
účtu pořadatele, na které budou finanční prostředky poukázány bankovním převodem.
V případě, že ve vyúčtování budou shledány jakékoli nedostatky, bude vyúčtování vráceno
k přepracování. K proplacení nákladů dojde až po odstranění těchto nedostatků.
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Adresa pro zaslání vyúčtování:
Miroslav Vacek
Ke Strouze 2498
288 02 Nymburk
Veškeré formuláře potřebné k vyúčtování soutěže jsou k dispozici na webových stránkách Českého
svazu silového trojboje na adrese: http://powerlifting.cuscz.cz/formulare.htm.

Článek IV
Povinnosti pořadatele
Pořadatel je povinen spolupracovat se smluvním dodavatelem služeb IT, a to zejména v oblasti
poskytování informací o přihláškách soutěžících a o zabezpečení technické podpory informační
techniky (např. rozvody elektrické energie, připojení k internetu, atd.).
Pořadatel je dále povinen si ověřit, zda smluvní dodavatel služeb IT má připraveny veškeré formuláře
potřebné pro organizaci soutěže. V případě, že tomu tak nebude, je pořadatel povinen tyto formuláře
zajistit v odpovídajícím množství a na vlastní náklady.
Veškeré tyto formuláře jsou k dispozici na webových stránkách Českého svazu silového trojboje na
adrese: http://powerlifting.cuscz.cz/formulare.htm.
V rámci přípravy a pořádání soutěže je pořadatel povinen se řídit veškerými ustanoveními Pravidel
silového trojboje IPF, Soutěžního řádu ČSST, Stanov ČSST a Směrnice pro kontrolu a postih dopingu
ve sportu v ČR.

Článek V
Závěrečná ustanovení
1. K výkladu této Směrnice je oprávněn výhradně Výkonný výbor ČSST.
2. Tato Směrnice byla schválena Výkonným výborem ČSST dne 14.6.2014.
3. Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 1.7.2014.

Miroslav Vacek, v.r.
předseda ČSST
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