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Vážení kolegové, vážené kolegyně,

s blížícím se koncem platnosti stávajících závodnických licencí (platnost do 31.12.2014) sdělujeme, že
sekretariát ČSST zahájil vydávání nových závodnických licencí na období 2015 – 2018. Vzhledem
k tomu, že soutěžní období roku 2015 začíná již na podzim roku 2014, Výkonný výbor ČSST rozhodl,
že závodnické licence vydávané na období 2015 - 2018 budou platné již v roce 2014.
Výkonný výbor ČSST dále rozhodl o navýšení ceny za závodnickou licenci na 300 Kč.
Závodnické licence budou i nadále vystavovány novým závodníkům na základě žádostí zasílaných
předsedy oddílů a sportovních klubů registrovaných u ČSST na adresu Miroslav Vacek, Ke Strouze
2498, 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 ve výši 300 Kč 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, spolku), jehož členům byly
licence vystaveny. Pokud se licence vystavuje jednomu závodníkovi, do zprávy pro příjemce se uvádí
jeho příjmení.
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.
Doporučujeme, aby všechny subjekty sdružené v ČSST začaly zasílat žádosti o vystavení nových
závodnických licencí pro své závodníky již nyní, aby bezprostředně před zahájením soutěžního období
nemohlo dojít k přetížení sekretariátu, který nebude schopen na poslední chvíli všem žadatelům
vyhovět. Zároveň si dovolujeme požádat, aby žadatelé o vystavení licencí posílali své žádosti
hromadně, nikoli na etapy, jak se to v poslední době často stává. Usnadněte tak prosím práci
sekretariátu, pro který je proces přeregistrací závodníků pracovně velmi náročným obdobím.
V souvislosti s novými závodnickými licencemi sdělujeme, že od roku 2015 budou na všech
soutěžích zahrnutých do kalendáře ČSST požadovány povinné lékařské prohlídky. Místo pro
potvrzení o provedení lékařské prohlídky je vyhrazeno na zadní straně závodnické licence. Závodník,
který nebude mít potvrzení o povinné lékařské prohlídce, nebude připuštěn k soutěži. Náklady na
provedení lékařské prohlídky nese sportovec, případně oddíl, sportovní klub či spolek. Tyto náklady
mohou být následně proplaceny v rámci vyúčtování případné státní dotace subjektům sdruženým
v ČSST.
Povinnost provádět lékařské prohlídky u některých skupin sportovců vyplývá z nové vyhlášky
Ministerstva zdravotnictví ČR č. 391/2013Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu.
Pro informaci uvádíme citaci z vyhlášky, kdy je lékařská prohlídka povinná:
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Povinná lékařská prohlídka:
je vyžadována:
- u výkonnostních sportovců (jedná se o sportovce, který vykonává výkonnostní sport v
organizovaných soutěžích nebo se na ně připravuje a zároveň je registrován v organizaci, která
zajišťuje přípravu těchto sportovců)
- u vrcholových sportovců (jde o sportovce, který vykonává vrcholový sport na úrovni státní
sportovní reprezentace nebo se k ní připravuje)
- u žáků sportovních škol
Lékařská prohlídka je platná 12 měsíců a může ji provést jakýkoli lékař (nemusí to být sportovní
specialista).
Nová koncepce mistrovských soutěží
Jak jste již byli informováni e-mailem dne 26.6.2014 Výkonný výbor ČSST rozhodl o zásadních
změnách v oblasti organizace mistrovských soutěží v silovém trojboji v České republice. Tyto změny
spočívají především v zavedení oblastních mistrovství v klasickém silovém trojboji (RAW) a dále v
zavedení samostatných mistrovství ČR v klasickém silovém trojboji (RAW) pro dorostence, juniory a
veterány. Zavedeno bude také mistrovství ČR v klasickém (RAW) benčpresu. K tomuto rozhodnutí
došlo na základě velkého zájmu závodníků, zejména z řad mládeže, o účast na soutěžích v této nově
zavedené divizi našeho sportovního odvětví.
V souvislosti s navýšením počtu mistrovských soutěží v klasickém (RAW) silovém trojboji a
benčpresu muselo dojít ke zrušení mistrovství Čech/Moravy v silovém trojboji a k redukci extraligy na
jedno kolo, které ponese název mistrovství České republiky družstev.
V letošním roce nebyla uspořádána plánovaná pohárová soutěž Vision Nutrition v klasickém (RAW)
benčpresu. Tuto soutěž nahradí v lednu 2015 oficiální mistrovství ČR v klasickém (RAW) benčpresu
dorostenců, juniorů, mužů a žen. Pohár starosty města Zbýšova dorostenců a juniorů s mezinárodní
účastí proběhne v rámci mistrovství oblasti jižní Morava v silovém trojboji.
Další významnou změnou v kalendáři mistrovských soutěží ČSST je úprava termínů pořádání soutěží
tak, aby všechna mistrovství České republiky navazovala na mezinárodní soutěže. Tato návaznost
spočívá především v možnosti přípravy nominací na mezinárodní soutěže v termínech stanovených
pravidly IPF a na základě reálných výsledků dosažených soutěžícími na nejvyšší národní soutěži.
Vzhledem k nezbytnému posunu většiny mistrovství České republiky na počátek roku, musí být
základní postupové soutěže uspořádány ve druhé polovině roku předešlého.
Spolu s tímto dokumentem zasíláme nový kalendář soutěží ČSST na soutěžní období 2014/2015.
V návaznosti na změny v organizaci soutěží dále zasíláme novelizovaný Soutěžní řád ČSST, který byl
schválen s účinností od 1. července 2014 do konání valné hromady ČSST, která proběhne v 1.
polovině roku 2015. Pro lepší orientaci jsou veškeré změny v Soutěžním řádu doplněny červeně a text,
který se ruší, je přeškrtnutý. Svou pozornost zaměřte zejména na postupový klíč pro nominace na
mistrovské soutěže jednotlivců v silovém trojboji a na pravidla přihlašování závodníků na soutěže.
Pevně věříme, že veškeré výše uvedené změny přispějí k dalšímu pozitivnímu rozvoji našeho
sportovního odvětví.
V Nymburce 18.9.2014
Za VV ČSST:

Miroslav Vacek
předseda ČSST
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