Směrnice ČSST č. 1-2011
Nominace závodníků na mezinárodní soutěže v silovém trojboji a benčpresu
(účast na vlastní náklady)
Účinnost od 1.3.2011
Schválil Výkonný výbor ČSST dne 19.2.2011

Článek I
Obecná ustanovení
1. Český svaz silového trojboje, o.s. (dále jen ČSST) je jedinou organizací působící na území
České republiky (dále jen ČR), která je oprávněna nominovat reprezentanty ČR (členy ČSST)
na mezinárodní soutěže federací International Powerlifting Federation (dále jen IPF) a
European Powerlifting Federation (dále jen EPF) v silovém trojboji a v benčpresu.
Článek II
Pravidla nominací
1. Závodník, který má zájem startovat na vlastní náklady na mezinárodní soutěži v silovém
trojboji nebo v benčpresu a splňuje veškerá kritéria stanovená Reprezentační komisí ČSST
(dále jen RK ČSST), musí nejpozději 70 dnů před začátkem dané soutěže zaslat v papírové
podobě nebo e-mailem přihlášku předsedovi RK ČSST. Přihláška musí obsahovat:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

jméno, příjmení
datum narození
hmotnostní, případně věkovou kategorii, ve které se chce závodník soutěže zúčastnit
nejlepší dosažený výkon za posledních 12 měsíců
název soutěže, na které bylo výkonu dosaženo
telefonický kontakt
e-mail
adresa místa pobytu
název zastřešujícího subjektu (oddílu/klubu) sdruženého v ČSST

Na základě správně vyplněné přihlášky zaslané ve stanoveném termínu bude závodník zařazen
do předběžné nominace.
2. Závodník musí svou účast na mezinárodní soutěži, které se chce zúčastnit, písemně potvrdit
nejdéle 30 dnů před jejím konáním. Pokud tak neučiní, nemůže být uveden v nominaci
konečné.
Originál potvrzení účasti musí být zaslán předsedovi Reprezentační komise ČSST, kopie
předsedovi Sportovně technické komise ČSST.
Článek III
Úhrada nákladů
1. Závodník musí nejdéle 15 dnů před konáním mezinárodní soutěže, které se chce zúčastnit,
zaplatit startovné a antidopingový poplatek, a to na základě složenky, která mu bude zaslána
předsedou Reprezentační komise ČSST.
Startovné a antidopingový poplatkek je možné uhradit též převodem na běžný účet ČSST
vedený u GE Money Bank, a.s., číslo účtu: 1724905504/0600. Ve zprávě pro příjemce musí
být uvedeno jméno a příjmení závodníka.
Výše startovného a antidopingového poplatku je uvedena v propozicích dané soutěže v EUR
v souladu s platnou legislativou IPF/EPF. ČSST vyčíslí tuto částku závodníkovi v Kč dle
kurzu vyhlášeného Českou národní bankou 30 dnů před zahájením soutěže. K této částce bude
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připočten správní poplatek ve výši 200 Kč (Rozhodnutí Výkonného výboru ČSST ze dne
17.11.2007).
Pokud závodník nezaplatí do stanoveného termínu startovné a antidopingový poplatek včetně
správního poplatku, může být ze soutěže odhlášen. Nezaplacení těchto poplatků může mít za
následek jejich vymáhání na závodníkovi, a to i přes jeho neúčast na soutěži.
2. Pokud budou na mezinárodní soutěži startovat 4 a více českých závodníků a nebude na této
soutěži k dispozici český mezinárodní rozhodčí, může být na těchto závodnících požadována
úhrada sankce udělená ČSST za jeho neúčast. Každý závodník je povinen svůj podíl uhradit
ČSST nejpozději do 14 – ti dnů po obdržení výzvy k úhradě.
Po dohodě s ČSST je možné sankci uhradit na soutěži v hotovosti k rukám zástupců IPF/EPF.
3. Pokud bude závodník požadovat zajištění ubytování na mezinárodní soutěži, musí svůj
požadavek zaslat spolu s potvrzením účasti na soutěži nejdéle 30 dnů před jejím konáním.
Objednané ubytování může být uhrazeno v hotovosti nebo po dohodě prostřednictvím ČSST
převodem na účet pořadatele nebo hotelu.
V případě, že závodník, případně jeho doprovod, nevyužije objednané ubytování, mohou být
po něm vymáhány sankční poplatky účtované hotelem nebo pořadatelem soutěže.
Všichni závodníci, trenéři, rozhodčí a zástupci národních federací musí být na mezinárodní
soutěži ubytováni v oficiálním hotelu nebo musí zaplatit organizátorovi soutěže
administrativní poplatek v paušální výši 100 EUR. Pokud tak neučiní, neobdrží akreditaci a
budou vyloučeni ze soutěže.
Článek IV
Povinnosti závodníků
1. Každý nominovaný závodník se stává reprezentantem ČR a je povinen dodržovat pravidla IPF,
řídit se stanovami, směrnicemi a předpisy IPF, EPF a ČSST a dodržovat veškerá ustanovení
Světového antidopingového kodexu, resp. Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu
včetně antidopingových pravidel a předpisů IPF a EPF z těchto dokumentů vyplývajících.
V případě pozitivního dopingového nálezu je reprezentant povinen uhradit ČSST veškeré
náklady, které v souvislosti s tímto nálezem svazu vzniknou.
Článek V
Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.
4.

Nominace závodníků na mezinárodní soutěže podléhá schválení Výkonného výboru ČSST.
K výkladu této Směrnice je oprávněn výhradně Výkonný výbor ČSST.
Tato Směrnice byla schválena Výkonným výborem ČSST dne 19.2.2011.
Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 1.3.2011.

Miroslav Vacek, v.r.
předseda ČSST
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